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 تنفيذي موجز  

إدارة خدددددددددماحل ابة ددددددددحا اة ددددددددحاوما   م  ةمددددددددا األمددددددددم املتحدددددددددة   
(JIU/REP/2019/5) 

 .2018 لعام عملها برانمج إطار يف االستعراض هذا املشرتكة التفتيش وحدة أجرت 
 حيا  مان برّمتهاا  املنظوماة نطاا  علا  وُأجناز املفتشاا  قدَّمه اقرتاح عن االستعراض انبثق وقد
 العالقاااة املفتشاااا  حبااا  كماااا  وحااادة.ال يف املشااااركة املتحااادة األمااا  مؤسساااات مجيااا  مشااا  إناااه

 إىل ابلنظر للحوسبة  الدويل املتحدة األم  ومركز املتحدة األم  منظومة مؤسسات بني القائمة
 الاادع  تقاادمو  املعلومااات تكنولوجيااا خاادمات تااو ر يف املركااز بااه يضااطل  الااذي اخلااا  الاادور

  املتحدة. األم  منظومة مؤسسات من للعديد واحللول
 معلةماحل أ ا ما

 اسااتادام ضارورة علاا  التشاديد يف 2030 لعااام املساتدامة التنميااة خطاة أمعناا  لقاد 
 بااه بشَّاارت كمااا  واعاادة  إمكاااانت علاا  ينطااوي اجملااال هااذا أ َّ  ذلاا  اجلدياادة. التكنولوجيااات

 منظماااة تقريااار يف ورد كماااا أو اجلديااادة  التكنولوجياااات بشااا   العاااام األماااني اسااارتاتي ية أيضاااا  
 .العما " ملساتقب  العاملياة الل ناة :إشاراقا   أكثر مستقب  أج  من "العم  املعنو  الدولية العم 

ااق أ  الااال م مان   عليهااا تنطااوي الااي للتحااد ت  همهااا املتحاادة األماا  منظومااة مؤسسااات تعمِّّ
 وتنويا  توسي  عل  األمهية  من القدر بنفس حتر   وأ  العاملي  الصعيد عل  التكنولوجيات

  التكنولوجيات. ذههب إملامهاو  الداخلية معار ها
 السانوات يف متثِّّا  ابتا   قاد .تالتكنولوجياا هذه إحدى السحابية احلوسبة  شكِّ وت 
 ملؤسساات العملاي الواقا  يف أيضاا   با   حسا،  اخلا  القطاع يف ليس ا  رئيسيّ  ها  اجتا األخرة
 حماااا َّ  اجملاااااالت مجياااا  يف التكنولوجيااااا ماااان املزيااااد اعتماااااد يكااااو  مااااا ودائمااااا   املتحاااادة. األماااا 

  توقعاااات ثنا هااا يف ماا حت التكنولوجيااات  سااائر شاا   شاا  ا السااحابية  واحلوساابة نقاشااات.
  .حبماس هلا الرتويج عل  اخلدمات مومقدِّ  ر حي هائلة ا  و رص كبرة

 عاان احلوساابة مفهااومي إىل عمومااا   سااحابية" "حوساابة وعبااارةُ  "ة"سااحاب لفظااة وتشاار 
 اإلنرتناا  طريااق عاان أو العااري  النطااا  شاابكات طريااق عاان احلوساابة خاادمات تو ياا  أو بعااد
 عاان احلوساابة خاادمات تااو ر العااام  مبعناهااا السااحابية"  "احلوساابة عبااارةب ويُقصااد كليهمااا. أو

  بعيد. مصدر من شبكة طريق
 املاضااي  العقااد خااالل ملحوظااة بصااورة السااحابية احلوساابة ظاا نُ  اسااتادام تزايااد وقااد 
 احلوساابة خاادمات ماان متنوعااة طائفااة تسااتادم تقريبااا   املتحاادة األماا  مؤسسااات مجياا  وابتاا 

 التوظيا  وتطبيقاات العاماة  الشابكية املواقا  واستضاا ة اإللكرتوين  الربيد قبي  من السحابية 
 مازا  حتقياق الساحابية احلوسبة تكنولوجيا استادام يتيح وال التعاو . وأدوات املواه،  وإدارة
 يف امباا األجهاازة  شااى علاا  أيضااا   متاحااة البياااانت جيعاا  إنااه باا   حساا،  التكلفااة حياا  ماان
 مان العدياد الساحابية احلوسابة تتايح قدو  وق . أي ويف مكا  أي من احملمولة  األجهزة ذل 

  خماطر. من ختلو ال أ ا بْيد االستعراض؛ هذا يف املبنيَّ  النحو عل  األخرى  الفوائد
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 حلوسااابةا بطااااب  مباشااارا   ارتباطاااا   وتااارتب  نوعهاااا حيااا  مااان مسااات دة املاااااطر وهاااذه 
 البيااانت بسارية املتصالة املساائ  املاااطر هاذه وتشم  .والتشارك التو ي  عل  القائ  السحابية
 يف الااواردة ألحكاااماب التقيااد إىل املتاصصااة  الوكاااالتو  املتحاادة ألماا اب يتعلااق  يمااا  واحلاجااة
 الوكااااااالت امتياااااا ات واتفاقياااااة (1946 )لعاااااام وحصااااااان ا املتحااااادة األمااااا  امتياااااا ات اتفاقياااااة

 للماااطر مت  ّ   تقيي  إجراء ينبغي لذل   وتبعا   التوايل. عل  (1947) وحصاان ا تاصصةامل
  سحابية. حلول اعتماد يف التفكر عند احملتملة الفوائد وبني بينها واملوا نةُ 

علاا  اتباااع  ااج أكثاار تااوا ان  إ اء  ويعتاازم املفتشااا  يف هااذا التقرياار  يف مجلااة أمااور  احلاا َّ  
املااااطر اخلاصااة املرتبطااة هبااا  وأوجااه التاا  ر الااي  ابلنظاار إىللحوساابة السااحابية  لالفوائااد احملتملااة 

إمكااانت  ابالستفادة إىل أقص  حد مانحتقيقها من منظور منظومة األم  املتحدة أبسرها  ميكن
 اصص أنشئ حتديدا  خلدمة املنظومة. مركز األم  املتحدة الدويل للحوسبة  وهو كيا  مت

 توسااي  ساابي  يف اإلضااا ية واإلرشااادات الضااماانت ماان عااددا   أيضااا   املفتشااا  ويقاارتح 
 باني التعااو  مساتوى و  دة السحابية  احلوسبة جمال يف املتحدة لألم  املشرتكة املعارف نطا 

  املتحدة. األم  ملؤسسات التفاوضية القدرة وتعزيز الوكاالت
ااااه أساسااااا  إىل مجياااا  املنظمااااات املشاااااركة والاااادول األعضاااااء  هباااادف  وهااااذا االسااااتعراض موجَّ

تيساار رصاادها وتقييمهااا الوقاا  نفسااه  ويف االسرتشاااد بااه يف االضااطالع باادورها يف وضاا  السياسااات
لألنشطة ذات الصلة. وسوف يساه  تباادل أ ضا  املمارساات واملعلوماات علا  نطاا  منظوماة األما  

 . وتعميق  همها اذة يف جمال احلوسبة السحابيةشى املبادرات املتَّ  بنياملتحدة يف تعزيز التنسيق 
 مؤ  احل األمم املتحدة  بة حا اة حاوما اا تخدام 

 كبارا    تنوعاا   حالياا   املتحادة األما  منظومة تستادمها الي السحابية النُّظ  مناذج تتنوع 
 املؤسساااات ماان قلااة هناااك  نضااا ها. درجااات مث وماان تطورهااا مساااتو ت حياا  ماان وتتباااين

 أخااارى مؤسساااات هنااااك املقابااا  ويف اإلطاااال   علااا  الساااحابية احلوسااابة حلاااول تساااتادم ال
 اخلااادمات إىل بقاااوة تساااتند واالتصااااالت املعلوماااات تكنولوجياااا جماااال يف اسااارتاتي يات لاااديها
 هااذه وبااني أوال ". السااحابية "احلوساابة علاا  قااائ   ااج اتباااع علاا  وتشاا ِّّ  السااحابية  واملااوارد
 ماا. حاد إىل الساحابية احلوسابة حلول تستادم الي اتؤسسامل من العديد هناك  وتل  الفئة
 املؤسسات. من عدد بني مشرتكة وتقنية عامة اجتاهات استاال  ميكن ذل   وم 

 نُظاا  ماان نتقااالاال إىل هبااا حاادت أ ااا املؤسسااات ذكاارت الااي األساابا  أهاا  وتشاام  
 ومرونتهاا وبسااطتها اخلدمات هذه تكلفة اخنفاض   السحابية اخلدمات إىل التقليدية املعلومات
 د عا  الاي األخرى األسبا  ومن واالبتكار. األمن لتحسني  ر  من تتيحه وما وسالستها
 مهامهاا أداء يتطلبها الي تطبيقاتال بع  كو   السحابية احلوسبة إىل االنتقال إىل املؤسسات

  سحابية. خدمات يف إال متاحة غر   أو األحيا   من كثر  يف متاحة تعد مل
 الطااااب  إضااافاء يف املتمثاا  األوسااا  االجتااااه املتحاادة األمااا  منظوماااة تتَّباا  عاااام  وبوجااه 
 وكثاااارا   السااااحابية. احللااااول اعتماااااد ُ ااااج علاااا و  السااااحابية احلوساااابة خاااادمات علاااا  الت اااااري

 مماثلااة   السااحابية اخلاادمات ابسااتادام املتعلقااة الرئيسااية واالعتبااارات احملرِّكااة العواماا  تكااو  مااا
 للظاروف يكاو  وقلَّماا العاامل. أحنااء مجي  يف شركاتال خيارات حتك  الي واالعتبارات للعوام 
  السحابية. احلوسبة استادام قرار عل  أتثر املتحدة األم  مؤسسات بطبيعة املتصلة اخلاصة
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 اباجا إىل حتلمل املخاطر اة ماقما
  وساااابة السااااحابية املرتبطااااة ابحلتاااادرك مؤسسااااات األماااا  املتحاااادة متااااام اإلدراك املااااااطر  

الاردود املقدَّماة علا  االساتبيا  املؤسساي لوحادة التفتايش املشارتكة واملقاابالت  ذلا  أكَّادت كماا
عل  أنه ينبغي ملؤسساات األما  املتحادة  شديدالي أجراها املفتشا . وم  ذل   يود املفتشا  الت
هاا  ما  مراعااة ك  منب ا  لمااطر خاصّ ل ري حتليال  عند التفكر يف اعتماد احللول السحابية أ  جتُ 

تبااين احتياجا اا.   ضاال  عان  املؤسساات للماااطر متبايناة  ها احملدَّد. ذل  أ َّ درجة حتمُّ سياق
كاناا  أطاار  وملاا غار  مقبولااة يف مؤسساة أخاارى. مااا تكاو  املااااطر املقبولاة يف مؤسسااة مااا وكثارا  

ر وتنشاا  خمااااطر مساات دة  كااا  لزامااا  أ  يكااو  تقيااي  املاااااط  األعمااال واألطاار التنظيميااة تتغاار
 حلول احلوسبة السحابية.  عند النظر يف اعتمادإلزامية أساسية نشاطا  منتظما  وخطوة 

 واعتبارهااا وإدار ااا تقييمهااا ميكاان حتدياادا   السااحابية لبيئااةل مال مااة أمنيااة خماااطر ومثااة 
 أمنياة مازا  أيضاا   وهنااك املؤسساات. من العديد ويف االستادام حاالت من العديد يف مقبولة
 الوكاااالت جتنيهااا الااي املاازا  مثاا  احلاااالت  بعاا  يف السااحابية احلوساابة اسااتادام ماان مت تيااة
 وماورِّدي للازابئن ميكان املوقعياة  البيااانت مراكاز غارار وعلا  اخلطرة. اجلغرا ية املواق  يف العاملة

 وليساااا  السااااحابية. احلوساااابة لبيئااااات خمفَّضااااة أو معاااازَّ ة أمنيااااة خصااااائص اختيااااار اخلاااادمات
 معظاا  حاليااا   تستضااي  الااي  املااورِّدة اجلهااات كااربى  تعرضااها الااي العامااة السااحابية اخلاادمات
 خيااارات يف تنظاار أ  للمؤسسااات ميكاان إذ الوحيااد  خلياااراب املتحاادة  األماا  منظومااة بياااانت
 .اأبسره املتحدة األم  نظومةم واجههات الي االسرتاتي ية املااطر من للحد تكميلية

 املتحدة فمما وني مؤ  احل األمم واالت اقاةتكامل  ةزايدةابة حا اة حاوما ابعتحارها أداة 

 مااان املتحااادة  األمااا  منظوماااة يف وتطورهاااا الساااحابية احللاااول علااا  اإلقباااال تزاياااد مااا  
 قابليتهاا ذلا  يف مباا  املعتمادة الساحابية اخلادمات خمتلا  بني االتسا  أمهية تزداد أ  احملتم 

 يف خاصااة أمهيااة األماار هااذا يكتساايو  .تطبيقا ااا بااني البياااانت نقاا  ةوقابلياا املتبااادل للتشااغي 
 ذل  يف مبا حاليا   العام األمني يبذهلا الي اإلصالح وجهود الوكاالت بني التعاو  تزايد سيا 
 والتنسايق التعااو    دة إىل حاجاة هنااك أ َّ  املفتشاا  ويارى امليدا . يف املتبادل التشغي  قابلية
 وقابليااة االتسااا  مان يلاازم ماا حتقيااق سابي  يف املياادا  يف العاملاة املتحاادة األما  مؤسسااات باني

  اياااة يف ستفضاااي الاااي واالتصااااالت املعلوماااات تكنولوجياااا ونُظااا  ملنصاااات املتباااادل التشاااغي 
 هاذه أ َّ  وما  وثيق. حنو عل  نياملنسَّق و/أو نْي املشرتك والعمليات التاطي  تيسر إىل املطاف
 اعتماااااد ؤديياااا أ  املمكاااان  ماااان  معقَّااااد تنساااايق علاااا  وتعتمااااد حمضااااة تقنيااااة ليساااا  املساااا لة

 الغاية. هذه لتحقيق هامة أداة السحابية احلوسبة تكو  وقد متكينيا . دورا   مناسبة تكنولوجيا
 منةذج جديد ةتمةيل اخلدماحل ابة حما

 التموياااا  يف تغياااارا   السااااحابية احلوساااابة إىل التقليديااااة احلوساااابة ماااان االنتقااااال يقتضااااي 
 طرياااق عااان السااحابية  احلوسااابة وتتاايح واالتصااااالت. املعلوماااات تكنولوجيااا خلااادمات اهليكلااي

 أ َّ  ذلااا  ا .قنعااام أعماااال مناااوذج احل ااا   و اااورات مااانو  املشااارتكة التحتياااة البنياااة مااان االساااتفادة
  قاادر تسااار مساابقا   تتطلاا، واالتصاااالت املعلومااات تكنولوجيااا جمااال يف التقليديااة اخلاادمات

 اخلاصااة التحتيااة والبااى احلاسااوبية والرباجميااات اتاملعاادّ  لشااراء الرأمساليااة االسااتثمارات ماان كباار
 تشااغي  تكااالي  اجلواناا، هااذه وتسااتتب  يستضاايفها. الااذي البياااانت مركااز وبيئااة ابالتصاااالت
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 وهااااي ذلااا   وغااار احتيااااطي  وختااازين الكاااوار  ماااان وتعااااف   ونقااا  وحتااادي  ودعااا  وصااايانة
 قائ  منوذج ح َّ  أ ْ  السحابية احلوسبة نتائج من وكا  نسبيا . ابلتساوي وتو َّع متكررة تكالي 

 أي ختصاايص مطلااواب   لاايس إذ األويل؛ الرأمسااايل االسااتثمار حماا  االسااتادام مقاباا  الااد   علاا 
 كثارا    األمار هاذا أ َّ  وما  .يةتشاغيل تكاالي  إىل الثابتاة التكاالي  وَّلوحتُ  أويل  رأمسايل استثمار

 بعااا  علااا  أيضاااا   ينطاااوي  إناااه الساااحابية  احلوسااابة مناااوذج مااازا  مااان أناااه علااا  إلياااه يُنظااار ماااا
  .التفعي  إىل طريقها دجت ال وعودا   وحيم  املساوئ

امتمدداتاحل مؤ  دداحل صةصددما اةحمدداضحل وةددرورة  ايددا خب يتعلدد  فممددااةقائمددا تحدددايحل اة
 األمم املتحدة وحصاضهتا

 تنطااوي ذلا   وما  ؛العااامل يف مكاا  أي يف املعلوماات تااوا ر الساحابية احلوسابة تتايح 
 طرياق عان واملعاجلاة بعاد عان املعلوماات إىل الوصاول عل  ابلقدرة تتميز الي اجلوهرية  طبيعتها

 البيااانت محاياة ضاما  الاال م من  واملعلومات. البياانت خبصوصية تتص  خماطر عل   ي و  تال
 أ َّ  املفتشاااااا  ويااااارى العاااااامل. أحنااااااء مجيااااا  يف والشاااااركات واملنظماااااات لحكومااااااتل واملعلوماااااات

نااة البياااانت  األماا  امتيااا ات اتفاقيااة أحكااام يف إليهااا املشااار املوجااودات ماان شااكال   متثِّّاا  املرقم 
 أيَّ   ااااإ َّ  مثَّ  ومااان وحصاااااان ا. املتاصصاااة الوكاااااالت امتياااا ات واتفاقيااااة وحصااااان ا  املتحااادة
 مكاا  عان النظار بصارف اثلثاة  أطاراف ختزينها وتتوىل املتحدة األم  كياانت  متلكها معلومات
 والر ياا  الاادويل طابعهااا إىل ابلنظاار تساامو  قااد الااي احلصاااانت هلااذه ختضاا  أ  ينبغااي التااازين 
 السارية. واإلقليمية الوطنية األنظمة عل   املستوى

 تعزيز امل اءةا عن طري  اتفاقاحل م تةى اخلدماحل
  أتثار أيضاا   لاه يكاو  قاد با   تكنولاوجي حتادّ   جمارد الساحابية احلوسابة استادام ليس 

 والتمويا  والكفااءة واألمان احلوكماة جوانا، خمتلا  مياسُّ  إذ  ياملؤسسا التغيار إدارة عل  كبر
 اختااااذ جماااال يف شااااملة ممارساااات إرسااااء بداهاااة   الاااال م مااان املنطلاااق هاااذا ومااان املؤسساااات. يف

 اعتمااد يف التفكر عند التقنية االعتبارات وتت او  التنظيمية الوحدات خمتل  تشم  القرارات
 اخلاااادمات هااااا  ر فت الااااي التحااااد ت إىل وابلنظاااار ذلاااا   علاااا  وعااااالوة السااااحابية. اخلاااادمات
 الساااحابية اخلااادمات اختياااار يتطلااا، الثالثاااة  األطاااراف مااان  اعلاااة جهاااات وظهاااور الساااحابية
 مساتوى اتفاقاات أو شااملة  عقاود وإعاداد الواجباة العناياة لباذل مناسبة عمليات هاواستادامُ 

 ب  القانونية  احلماية آليات من آلية جمرد أ ا عل  إليها يُنظر أال جي، تدابر وهي دمات اخل
 إىل اساااتنادا   الساااحابية اخلااادمات مقااادِّمي مااا  لعالقااااتا إدارة يف الفعالياااة لتحقياااق أداة أيضاااا  

 األمااا  ملؤسساااات ينبغاااي أبناااه راسااااا   اعتقاااادا   املفتشاااا  ويعتقاااد اتج.و لنااال موضاااوعية مقااااييس
 مقااادِّمي إخضااااع علااا و  اخلااادمات مساااتوى اتفاقاااات رصاااد علااا  بنشاااا  حتااار  أ  املتحااادة
  املقرَّرة. للشرو  االمتثال عدم عن للمساءلة اخلدمات

مركددددز األمددددم املتحدددددة اةدددددول ةلحة ددددحاق فرصددددا ةتةطمددددد اةت  ددددم     ددددا  تك ةةةجمددددا 
 املعلةماحل واالتصاالحل وتعزيز اةفعاةما على نطاق م  ةما األمم املتحدة 

 استكشاااف علاا  للحوساابة الاادويل واملركااز املتحاادة األماا  مؤسسااات املفتشااا  يشا ِّّ  
 املركاز ةخارب  مان الساتفادةاب معقولاة بتكلفاة مشارتكة خادمات تو ر  يها ميكن للتعاو  جماالت

 كاا   يف التكلفااة وابهظااة إضااا ية داخليااة خااربة إىل احلاجااة دو  ماان املؤسسااات خااربة تطعااي و 
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 الاااادويل ملركاااازاب االسااااتعانة يف تنظاااار أ  املتحاااادة األماااا  ملؤسسااااات ينبغااااي أنااااه وماااا  مؤسسااااة.
 عاااااتق علاااا  يقاااا  مث ماااانو  زة مميِّّاااا مسااااات مؤسسااااة لكاااا  أ َّ  ياااادركا  نْي املفتشاااا  ااااإ َّ  للحوساااابة 
  احملدَّدة. التشغيلية احتياجا ا ضوء يف قرارات من يناس، ما اختاذ املؤسسات
وتشااام  التحاااد ت الرئيساااية الاااي تواجههاااا مجيااا  املؤسساااات الاااي تساااتادم احلوسااابة  

اتبااع  اج شاام  علا   املفيدويعتقد املفتشا  أ َّ من  السحابية ضما  أمن البياانت واملعلومات.
ميكاان  ال نطااا  منظومااة األماا  املتحاادة يف جمااال أماان املعلومااات. وياارى املفتشااا  أ َّ هااذا املسااع 

ااقة تعانة بااه ساااالدو  إسااهام املركااز الاادويل للحوساابة و ماان أ  يتحقااق  ر املركااز يااو ِّّ  إذ بصااورة منسَّ
 ا  عل  توسي  نطا  خدماته يف جمال األمن السيرباين. ابلفع  خدمات أمنية  ويعم  بنش

 التعااو  لتعزياز  ار  إىل االساتعراض هاذا يف نوقشا  الاي عوام ال من العديد وتشر 
 حنو عل  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ملوارد املتحدة األم  مؤسسات استادام سيا  يف

 إحااادى يشاااكِّ  أ  وينبغاااي بااا  ميكااان املركاااز أ َّ  املفتشاااا  ويعتقاااد .ا  وتنسااايق ةاسااارتاتي ي أكثااار
 يف املت صالة  اخلصاائص الساحابية. احلوسبة استادام دع  ذل  يف مبا الرقمي  لالتحوّ  دعائ 

 جماااال يف مشااارتكة خااادمات مقااادِّم بصااافته املركاااز والياااة تفعيااا  إىل تفضاااي الساااحابية احلوسااابة
 املتحدة. األم  نظومةمل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 املتحاااااادة األماااااا  قطاااااا، ابعتباااااااره بعاااااادُ  ُتسااااااتغ  مل كامنااااااة  مبااااااؤهالت املركااااااز ويتمتاااااا  

 الشاااريكة. املنظمااات إىل اثلاا  طااارف ماان العامااة الساااحابية اخلاادمات تقاادم يف االساارتاتي ي
 الو اورات مان املزياد ياو ِّّر أ  مشارتكة بصاورة العاماة السحابية اخلدمات إىل الوصول ش   ومن
  التفاوضية. القدرة من االستفادة يتيح وأ  أبسرها  املنظومة منظور من التكالي   يف

مركاازا  ته إضااا ية يف الاادور الااذي ميكاان أ  يضااطل  بااه بصااف وإبمكااا  املركااز أ  يااو ِّّر  رصااا   
األماااااا  يف اساااااتادامها للاااااادمات مزياااااد مااااان ات الشاااااريكة لتحقياااااق ؤسسااااالألمااااان السااااايرباين للم

كااا  املركااز يااو ِّّر ابلفعاا   وملااا حاااالت الطااوارئ. تعاملهااا ماا ة ومزيااد ماان الفعاليااة يف تاادابر السااحابي
 تهااااا إذا يف هااااذا اجملااااال للمنظومااااة برمّ ربخاااادمات أمنيااااة   ااااإ َّ اجملااااال متاااااح لتحقيااااق مكاساااا، أكاااا

العدياد مان اخلادمات األمنياة تكتسا، مزيادا  مان الفعالياة  انضم  مؤسسات أخرى إىل املركز.  ما
 تتبادل املعلومات وتتعاو  بش   أمن البياانت والتطبيقات. الي اجلهات املشاركة  يزداد عددعندما 

 تةصما مةجَّها إىل اجلمعما اةعاما
إبدماج  بةالدويل للحوسجلنة إدارة مركز األم  املتحدة يرى املفتشا  أ َّ من الال م تعزيز  

اإلدارة العليا يف عضويتها يف سبي  متكني املركز مان اساتغالل إمكاانتاه اساتغالال  كاامال  وامتالكاه 
 ل الرقمي ملنظومة األم  املتحدة أبسرها. القدرة عل  الرتكيز بطريقة اسرتاتي ية عل  التحوّ 

 ا:إلقراره العامة اجلمعية إىل التالية التوصية توجَّه الصدد  هذا ويف 
األمدم اةعاما ةألمم املتحدة على ا تعراض واليا مركدز  ي حغي أن تعمل اجلمعما -5 اةتةصما

وأن ت  ددر،   ةلددا أمددةر،   ت ةيددجل ع ددةيا جل ددا إدارة  هااةدددول ةلحة ددحا وحتدددي املتحدددة 
ابخددداذ اةقدددراراحل اخلاصدددا  يتعلددد  فممدددام دددتةايحل مةئمدددا مدددن اةصدددةحماحل  ةيلهدددااملركدددز وخ

   ذةك املحادراحل املتَّخذة    ا  ابة حا اة حاوما. مبا وتك ةةةجماحل املعلةماحل اةرقمما،
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 تةصما مةجَّها إىل اهلمئاحل اةتشريعما و اةس اإلدارة   مؤ  احل األمم املتحدة
 هددددذ  اءي حغددددي  دددداةس إداراحل مؤ  دددداحل األمددددم املتحدددددة أن تطلدددد  إىل ر  دددد -2اةتةصددددما 

ر اةتكمف واةقدرة على اال دتجاوا واةكفداءة  املؤ  احل إدراج أحكام   ا رتاتمجماهتا املاةما تم  ِّ
 .ابةتك ةةةجماحل اجلديدة   ا تخدام اة فقاحل اةتشغملما واال ت ماراحل اةرأمساةما املتعلقا

 تةصماحل مةجَّها إىل اةر  اء اةت فمذيني ملؤ  احل األمم املتحدة
 اشدددتما  يكفلدددةا أن املتحددددة األمدددم ملؤ  ددداحل اةت فمدددذيني ةلر  ددداء ي حغدددي -1 اةتةصدددما

 خطددر مددن اةتخفمددف تددروم وتددداور ا ددرتاتمجماحل علددى األعمددا  تصددريف ا ددتمراريا خطدد 
  اةتعاقديا. خلدماحلاب اة حاوما اخلدماحل مقد ِّمي وفاء عدم

 إجدددراءاحل املتحددددة األمدددم ملؤ  ددداحل اةت فمدددذيةن اةر  ددداء يتَّخدددذ أن ي حغدددي -3 اةتةصدددما
 واالتصداالحل، املعلةمداحل تك ةةةجمدا  دا    املؤ  دما ا درتاتمجماهتا مةاءمدا تكفل دوريا

 وأوةدةايحل احتماجداحل مدجل اة حاوما، ابة حا خبدماحل اخلاصا اال رتاتمجماحل ذةك   مبا
 اال ت مار. مقاول اةقمما هاوحتقمق   ،املؤ  احل عمل

ي حغي ةلر  اء اةت فمدذيني ملؤ  داحل األمدم املتحددة أن يكفلدةا إجدراء حتلمدل  -4اةتةصما 
   مبددا شددامل ةلمخدداطر قحددل اةتعاقددد وشددكن خدددماحل تك ةةةجمددا املعلةمدداحل واالتصدداالحل،

واملاةما اةتق ما واةفةائد  تحلمل املخاطريراعي هذا اةذةك اخلدماحل اة حاوما. وي حغي أن 
  على حد  ةاء، وي حغي إدراج اة ماضحل ذاحل اةصلا   اتفاق م تةى اخلدماحل.
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 مقدما -أوالا  
 أ ا ما معلةماحل -أةف 

 بارانمج إطاار يف االساتعراض ملنظوماة األما  املتحادة هاذا املشارتكة التفتايش وحادة أجرت -1
  اإ َّ  ذلا   وما  املفتشاا ؛ قدَّماه داخلاي اقارتاح عان االساتعراض انبثاق وقاد. 2018 لعاام عملها
 عملياة مثا  املشااركة  املنظماات مان وردت أخارى مقرتحاات  يمبواضا يتصا  االستعراض موضوع
 .الضامة البياانت وإدارة السيرباين واألمن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إدارة

أحااااد  يناساااا، مااان  ماااا فعاليااااة اساااتادامهاااا بوتقتضاااي إدارة املنظماااات احلديثااااة وعملُ  -2
 يف  إىل احلوساااااااااابة السااااااااااحابية العامااااااااااة ألول ماااااااااارة اجلمعيااااااااااة أشااااااااااارت وقااااااااااد. تالتكنولوجيااااااااااا

 ماان والعديااد التقادم أ َّ  تالحاا  إذ"  2013 ديساامرب/األول كاانو   20املااؤر   68/198 قرارهاا
 ابألجهاااازة اإلنرتناااا  كاسااااتادام  واالتصاااااالت  املعلومااااات تكنولوجيااااات مياااادا  يف االبتكااااارات

 جماال  يئاة يف تسااه  الساحابية  واحلوسابة اإلنرتنا  عارب االجتمااعي التواصا  وشابكات احملمولة
 وتشااام ". االبتكاااارات تلااا  مااا  ابساااتمرار التكيااا  املعنياااة اجلهاااات مجيااا  مااان يتطلااا، ديناااامي

 الروبااو ت املتطااورة  التطااور يف اآلخااذ الرقمااي االقتصاااد إليهااا يسااتند الااي الرئيسااية التكنولوجيااات
 الضاااامة  البيااااانت حتليااا  وعلااا  الساااحابية  واحلوسااابة األشاااياء  وإنرتنااا  االصاااطناعي  والاااذكاء
 العالقااة يف نقلااة نوعيااة السااحابية احلوساابة إىل لالتحااوّ  وميكاان اعتبااار .(1)األبعاااد الثالثيااة والطباعااة
 معاجلاااة علااا  القااادرة يف اهلائااا  للتقااادم نتي اااة   األعماااال واجملتمااا  وقطااااع االتصااااالت باااني القائماااة
 .(2)األسعار اخنفاض عما يصاح، ذل  من  ضال   عالية  بسرعة وإرساهلا وختزينها البياانت

 املعلوماااااات وتكنولوجياااااا احلوسااااابة ماااااوارد اساااااتادام علااااا  الساااااحابية احلوسااااابة وتنطاااااوي -3
 حتتياااة باااى ابساااتادام  متفرقاااة جغرا ياااة مواقااا  مااان اإلنرتنااا مات خاااد عااارباملتاحاااة  واالتصااااالت

 .(3)دينامية بصورة للتوسي  وقابلة مشرتكة

 وابتاا  املاضااي  العقااد يف ملحوظااة بصااورة السااحابية احلوساابة نظاا  اسااتادام تزايااد وقااد -4
 الساحابية  احلوسابة خادمات مان متنوعاة جمموعاة تساتادم تقريباا   املتحادة األما  مؤسسات مجي 
 وإدارة التوظياااا  وتطبيقااااات العامااااة  الشاااابكية املواقاااا  واستضااااا ة اإللكاااارتوين  الربيااااد قبياااا  ماااان

 مااان مااازا  حتقياااق الساااحابية احلوسااابة تكنولوجياااا اساااتادام يتااايح وال .التعااااو  وأدوات املواهااا، 
 ذلاا  يف مبااا األجهاازة  خمتلاا  علاا  متاحااة أيضاا   البياااانت جيعاا  إنااه باا   حساا،  التكلفااة حيا 

 املنا   من العديديق حتق السحابية احلوسبة وتتيح. وق  أي ويف مكا  أي من احملمولة  األجهزة
 التكنولوجياااات مجيااا  شااا   شااا  ا أ اااا  بْياااد الالحقاااة؛ الفصاااول يف املبااانيَّ  النحاااو علااا  األخااارى 
 يف الساااحابية ابحلوسااابة املرتبطاااة الرئيساااية املاااااطر وتتمثااا . خمااااطر أيضاااا  علااا  تنطاااوي اجلديااادة 
 تُنقا  التو يا   علا  قائماة بعاد عان معاجلاة تعتماد الاي التقليدياة املعلوماات لاُنظ  املال ماة املااطر
__________ 

 املبيااااا  رقااااا  املتحااااادة  األمااااا  منشاااااورات) والتنمياااااة والت اااااارة الرقمناااااة: 2017 لعاااااام املعلوماااااات اقتصااااااد تقريااااار (1)
E.17.II.D.8). 

 املرج  نفسه. (2)
(3) Information Security Special Interest Group, Chief Executives Board for Coordination, "Use of 

cloud computing in the United Nations system: recommendations for risk mitigation", white paper, 

June 2013, p. 4. 
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  ضااال   اإلنرتناا   طرياق عاان أو/و العاري  النطااا  شاابكات عارب واملعلومااات البيااانتمان خالهلااا 
 تتاادخ  حياا  اخلاادمات  لتااو ر خارجيااة مبصااادر االسااتعانة عمليااة عاان تنشاا  الااي املااااطر عاان

 (.السحابية اخلدمات مقدِّمي من) الثالثة األطراف من الفاعلة اجلهات من أكثر أو واحدة

 ارتباطاا   ويارتب  النوعياة الناحياة من مست د   املااطر هذه بع   إ َّ  ذل   عل  وعالوة -5
 املسااائ  املااااطر هااذه وتشاام . القااائ  علاا  التو ياا  والتشااارك حلوساابة السااحابيةابطاااب   مباشاارا  
مراعاااة  إىل احلاجااة املتاصصااة  املتحاادة والوكاااالت ابألماا  يتعلااق  يماااو  البياااانت  بساارية املتصاالة
 امتيا ات واتفاقية (4)(1946 لعام) وحصاان ا املتحدة األم  امتيا ات اتفاقية يف الواردة األحكام
 أمان خطار الساحابية احلوسابة وتطارح .التاوايل عل  (5)(1947) وحصاان ا املتاصصة الوكاالت

 املساااتادمني وخصوصااايتها بيااااانت أمااان بشااا   شااواغ  عليهاااا االعتماااادتزاياااد  ويفااار  املعلومااات 
ميااازة  البيااااانت تاااتحك  يف الاااي للشاااركات الساااحابية احلوسااابة تتااايح أ  أيضاااا   وميكااان. وملكيتهاااا
 عادد كاا  وملاا .(6)مان احتماال هيمنتهاا علا  الساو  قلقاا   ،يسابِّّ  مماا  يف الساو  معتربةتنا سية 
 جاّدا   احملتما  مان  اإ َّ  الساحابية  احلوسابة ساو  علا  يهايمن الرئيساية الفاعلة اجلهات من ضئي 

ااادت وقاااد. االحتكااااري السااالوك يساااود أ   يف تتمثااا  حتاااد ت وجاااود املهنياااة الرابطاااات بعااا  أكَّ
 لاااذل   وتبعااا  . التفاااوض علااا  القاادرة تقلّااص مث ومااان  مي اخلاادماتمقاادِّ  علااا  املفاار  االعتماااد
 اعتمااااد يف التفكاار عنااد احملتملاااة الفوائااد وبااني بينهاااا واملوا نااةُ  للمااااطر متااا  ّ   تقيااي  إجااراء ينبغااي
 يقاادِّم أ  يتاوخ   ماا مجلاة يف االسااتعراض  هاذا ويتاوخ .  املاااطر ماثلااة حتماا  . ساحابية حلاول
 .السحابية ابحلوسبة تتعلق مبادرات اختاذ الي تعتزم للمؤسسات الدع  يو ِّّر وأ  قيِّّمة إضا ة

 واة طاق األهداف -ابء 

 :التالية الرئيسية األهداف حتقيق االستعراض هذا يتوخ  -6

 ابحلوسبة اخلاصة واملمارسات والسياسات واالسرتاتي يات األطر خمتل  حتلي  (أ) 
 بشا   قيِّّماة معلوماات اساتاال  بغية املتحدة  األم  مؤسسات من خمتارة جمموعة يف السحابية
 احلوسااابة حوكماااة  عالياااة تعزياااز ومااان مثّ  املساااتفادة  والااادروس املبتكااارة والااانُّهج املمارساااات أ ضااا 

 تكنولوجياا هياكا  مان حالياا   قاائ  هاو ماا يف حبثهااسيت   الي الرئيسية اجلوان، وتتمث . السحابية
 م  السحابية للحوسبة االسرتاتي ية واملواءمة السحابية  احلوسبة ةحوكمو  واالتصاالت املعلومات

 ووال  ا؛ املؤسسات أهداف وم  القائمة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا اسرتاتي يات
 تتعلااق مسااائ  ماان السااحابية احلوساابة اسااتادام عاان ينشاا  مااا واسااتبانة دراسااة ( ) 
 ذلا  يف مباا املاااطر  إدارة آلياات مان قاائ  هاو عماا  ضاال   وخصوصايتها  البيااانت أبمن حتديدا  
 الكوار ؛ بعد العم  عل  القدرة استعادةو األعمال  تصري  استمرارية خط 

  برّمتهااا املتحاادة األماا  منظومااة صااعيد علاا  السااحابية احلوساابة حوكمااة دراسااة (ج) 
 والتكنولوجياة الرقمياة الشابكة منهاا قناوات طرياق عان املنظوماة  داخا  والتعااو  التنسيق سيما وال

 وغرها من اآلليات ذات الصلة؛

__________ 

 (.1-د) أل  22 العامة اجلمعية قرار (4)
 (.2-)د179 العامة اجلمعية قرار (5)
 .2017 لعام املعلومات اقتصاد تقرير (6)
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 هبااا ُيسرتشااد لكااي والتوصاايات األ كااار ذلاا  يف مبااا املمارسااات  أ ضاا  تعمااي  (د) 
 .السحابية احلوسبة خدمات استادام يف ضماانت وض  يف

 املنظمااااات مجياااا  يغطااااي إذ املنظومااااة؛ كاماااا   طبيعتااااهب االسااااتعراض هااااذايشاااام  نطااااا  و  -7
 للحوساابة  الاادويل املتحاادة األماا  مبركااز عالقتهااايستقصااي و  املشاارتكة التفتاايش وحاادة يف املشاااركة
تقادم و  املعلوماات  تكنولوجياا خادمات تاو ر يفاملركاز  به يضطل  الذي اخلا  الدور إىل ابلنظر
 إىل أيضااااا   االسااااتعراض ويشاااار. املتحاااادة األماااا  منظومااااة مؤسسااااات ماااان للعديااااد واحللااااول الاااادع 

هبادف   الساحابية حلوسابةيف جماال ا وممارساات واسارتاتي يات أطارا  أرس   أخرى دولية منظمات
 .املستفادة والدروس اجليدة املمارسات إبرا 

 نياة م  ارتة يغطاي وال تقاي منظاور مان الساحابية احلوسبةموضوع  االستعراض يتناول وال -8
 والقضااا  املتحاادة  األماا  منظومااة يف السااحابية احلوساابة مساات دات آخاار علاا  يركِّااز  باا  حماادَّدة
 .املزم  اختاذها مستقبال   واملبادرات املؤسسات تواجهها الي الراهنة

 مان وياراد. األعضااء والدول املشاركة املنظمات مجي  إىل أساسا   موجَّه االستعراض وهذا -9
 ذلا . ح مها عن النظر بصرف  مفيدة علوماتمب املشاركة املنظمات مجي يزوِّد  أ  االستعراض

 تعزياااز يف سيساااه  املتحااادة األمااا  منظوماااة نطاااا  علااا  واملعلوماااات املمارساااات أ ضااا  تباااادل أ َّ 
ااه واالسااتعراض. وتعميااق  همهااا السااحابية ابحلوساابة املتعلقااة املبااادرات خمتلاا بااني  تنساايقال  موجَّ

 السياساااااات  وضااااا  يفيف االضاااااطالع بااااادورها  باااااه تسرتشاااااد لكاااااي األعضااااااء الااااادول إىل أيضاااااا  
 .الصلة ذات ألنشطةها لوتقييم رصدها تيسر نفسه الوق  ويف

 امل هجما -جمم 

 البياااانت مجاا  يف كمااي  وآخاار نااوعي  ااج بااني االسااتعراض هااذا يف املتَّبعااة املنه يااة تاازاوج -10
 نتاااااائج يف ضاااااوء حتاااااديثها أولياااااة جااااارى إبعاااااداد معااااااير مرجعياااااة االساااااتعراض وقاااااد بااااادأ. وحتليلهاااااا

 للواثئااق مسااتندي اسااتعراض وأجااري. األعضاااء والاادول املشاااركة املنظمااات ممثلااي ماا  االجتماعااات
 اجلهااات ماا  ومقااابالت مؤسسااية اسااتبياانت إعااداد مشلاا  الااي البياااانت مجاا  تلتااه مرحلااة املتاحااة 
 العاصاامة  وواشاانطن ونيويااورك و يينااا كاا  ماان رومااا  يف مهمااات إىل املفتشااا  وسااا ر. املعنيااة الفاعلااة

 مجاااا  مرحلااااة   وتل اااا . جنياااا  يف مقارهااااا توجااااد الاااي املنظمااااات مسااااؤويل ماااان املعنيااااني ماااا  واجتمعاااا
 لالساتعراض  التقاي للطاب  واعتبارا  . اجملمَّعة للبياانت متعمق حتلي  إجراء استكماهلا  عند البياانت 

. املشارتكة التفتايش وحادة  رياق إىل التقاي الادع  لتقادم متاصص استشاري خبر م  التعاقد جرى
 اللتمااس"( العام الفكري االجتاه)" لألقرا  داخلي استعراض طريقة اتُّبع  اجلودة  ضما  وألغراض
اا  الااذي التقرياار  مشااروع بشاا   املشاارتكة التفتاايش وحاادة مفتشااي ماان تعليقااات  علاا  بعااد  يمااا ُعمِّّ
 واساااتنتاجات خلاااص إلياااه مااان نتاااائج ماااا علااا  موضاااوعية بتعليقاااات تاااديل لكاااي املعنياااة املنظماااات

 .الوقائ  يف أخطاء أيِّّ  تصوي، أج  من وأيضا   انبثق عنه من توصيات  وما

 واةتعاريف املفاهممق اة حاوما ابة حا -ا د 

 أ َّ  بْياااد. تقاااي منظاااور مااان الساااحابية احلوسااابة االساااتعراض يتنااااول ال  ذُكااار آنفاااا   كماااا -11
 السااحابية ابحلوساابة اخلاصااة األساسااية املفاااهي  بعاا  اسااتادام يتطلاا، للموضااوع التقااي الطاااب 
 االستعراض هذا يف املستادمة واملصطلحات وتعاريفها السحابية احلوسبة مفاهي  وتتَّب . هاو هم  
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 يف والتكنولوجيااااا ابملعاااااير املعااااي الااااوطي املعهاااد وضااااعها الااااي واملصااااطلحات والتعاااااري  املفااااهي 
 .(7)األمريكية املتحدة الوال ت

 "سااااحابة" و"حوساااابة ساااااحابية" عمومااااا  إىل مفاااااهي  احلوساااابة عاااان بعاااااد ا  تعباااار ويشاااار  -12
و/أو عاان طريااق اإلنرتناا .  علاا  ساابي  املثااال  يعاارِّف   العااريعاارب شاابكات النطااا   املو َّعااة أو

 االحتااااد الااادويل لالتصااااالت واملنظماااة الدولياااة لتوحياااد املقااااييس مفهاااوم احلوسااابة الساااحابية أبناااه
 "منوذج ميكِّان مان الوصاول مان خاالل الشابكة إىل جمموعاة مرناة وقابلاة للتوساي  مان املاوارد املادياة

وسعيا  لتيسر  ه   .(8)و َّر  يها خدمة وإدارة ذاتيتا  رهن الطل،"اال رتاضية القابلة للتبادل  ت أو
)انظار  (9)ا  موحَّادا  تعريفا 2011 عاام مشرتك  أصدر املعهد الوطي املعي ابملعاير والتكنولوجيا يف

 ينيف منشاااور  اوقاااد ُنشااار  .(10)باااه نيبشااا   احلوسااابة الساااحابية خاصااا يّاااا  جعمر  كال  ( وهاااي1اإلطاااار 
تقاادم يتوخيااا   وإمناااعاان حكومااة الااوال ت املتحاادة  معاااير رمسيااة صااادرة   يشااكِّال ال نيخاصاا

 إرشادات ألوسا  املمارسني والباحثني.
 1 اإلطار

 اة حاوما ابة حا تعريف واةتك ةةةجما، ابملعاير املعين اةةطين املعهد

مالئاا  ماان خااالل الشاابكة علاا  حنااو  الوصااول ماان ميكِّاان منااوذج" هااي السااحابية احلوساابة 
 الاااي ميكااان ضاااب  الساااحابية اخلااادمات مااان مشااارتكة جمموعاااة إىل الطلااا، ورهااان مااان أي مكاااا 

 وتعميمهااا تقاادميها وميكاان( واخلاادمات والتطبيقااات والتااازين واخلااوادم مثاا  الشاابكات) ا اإعااداد
 م اخلدمة".تفاع  م  مقدِّ إىل الأبق  جهد وبدو  حاجة  وإدار ا بسرعة

 خااادمات  مناااذج وثالثااة أساسااية  مسااات مخااس ماان السااحابية احلوساابة منااوذج ويتاا ل  -13
 اخلصاائص هاذه جبميا  من هذا القبيا  سحايب نظام أيُّ  يتس  أ  وينبغي .(11)تنفيذ مناذج وأربعة

 هااذه بيااا  وياارد. احملاادَّدة النماااذج ماان األقاا  علاا  واحااد ابسااتادام ويُعاار ض فعَّاا يُ  وأ  األساسااية
 الاااوطي املعهاااد ومفااااهي  تعااااري  ابساااتادام أدانه 4 إىل 2 مااان اتر اطااااإل يف والنمااااذج العناصااار
 احلوسااااابة أ َّ إىل  املفتشاااااا  شاااااروي(. األول الشاااااك  أيضاااااا   انظااااار) والتكنولوجياااااا ابملعااااااير املعاااااي

 واالتصااالت املعلومات تكنولوجيا مسائ  من مس لة أ ا عل  إليها النظر ينبغي يعد مل السحابية
 منااذج قضاا  مان وقضاية احلوكماة جماال يطرحهاا الاي التحاد ت مان أ ا عل  أيضا   ب   حس، 

 .متعددة آاثر عليها ت،عم  ترت ال
__________ 

 تعزيااز إىل والتكنولوجيااا ابملعاااير املعااي الااوطي املعهااد يهاادف املتحاادة  الااوال ت يف الت ااارة و ارة إشااراف حتاا  (7)
 انظار الاراب  التاايل: .القيااس وتكنولوجياا ومعااير بعلاوم النهاوض خاالل مان الصاناعية التنا ساية والقدرة االبتكار

www.nist.gov/about-nist/our-organization/mission-vision-values. 
(8) International Electrotechnical Commission (IEC), ISO and ITU, "Information technology: cloud 

computing - overview and vocabulary", international standard ISO/IEC 17788:2014 (E)-

recommendation ITU-T Y.3500 (08/2014), p. 4. 

(9) Peter Mell and Timothy Grace, "The NIST definition of cloud computing: recommendations of the 

National Institute of Standards and Technology", Special Publication 800-145, September 2011. 

(10) Fang Liu and others, "NIST cloud computing reference architecture: recommendations of the 

National Institute of Standards and Technology", Special Publication 500-292, September 2011. 

(11) Nayan B. Ruparelia, Cloud Computing (Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2016). 

http://www.nist.gov/about-nist/our-organization/mission-vision-values
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 2اإلطار 
 اخلصائص األ ا ما ة  ام ابة حا اة حاوماق املعهد اةةطين املعين ابملعاير واةتك ةةةجما

علااا  مااان جانااا، واحاااد  حيصااا إبمكاااا  املساااتهل  أ  . اخلدماااة الذاتياااة عناااد الطلااا، 
دو  و ااق احتياجاتااه و  قاادرات حاسااوبية  مثاا  وقاا  تشااغي  اخلااوادم والتااازين الشاابكي تلقائيااا  

 م  ك  من مقدِّمي اخلدمات. احلاجة إىل التواص  شاصيا  
الوصاول إليهاا ميكن القدرات متاحة عرب الشبكة و . تكو  ةالشبك ل الواس  إىلالوصو  
اادةل آليااات ماان خااال كثيفااة غااار  أو منصااات رقيقااة عاان طرياااق سااتاداماالتشااا ِّّ  علاا   موحَّ
 واحلواسي، املكتبية(. )مث  اهلوات  احملمولة واألجهزة اللوحية واحلواسي، احملمولة مت انسة
ااا  املاااوارد احلاساااوبية . ميااا  املاااواردجت   تشااام  اخلااادماتُ  حبيااا قااادِّم اخلدماااة اخلاصاااة مبجُتمَّ

  مااا  إساااناد خمتلااا  املاااوارد املادياااة املساااتعملنيالعدياااد مااان املساااتهلكني ابساااتادام مناااوذج متعااادد 
واال رتاضااية وإعااادة إساانادها بصااورة ديناميااة حساا، طلاا، املسااتهل . ومثااة شااعور بعاادم االر ااا  

 ليساا  لديااه أي ساايطرة علاا  املوقاا  احملاادَّد للماااوارد عااام ملوقاا  بعينااه ماان حياا  إ َّ الزبااو  بوجااه
 دولاااةكااا   يكاااو  ) بصاااورة عاماااةحتدياااد املوقااا   قاااد يتساااى لاااهمعر اااة باااه  بْياااد أناااه أي  أو املقدَّماااة

عة والذاكرة و  واملعاجلةمركز بياانت(. وتشم  هذه املوارد التازين  أو والية أو  نطا  الشبكات.سِّ
  وعلاا  قابلااة للتكيياا . ميكاان تااو ر القاادرات وتو يعهااا بصااورة ساارعة قابليااة التكيياا  

يبادو للمسااتهل   ماا حناو تلقاائي يف بعا  احلااالت  حبيا  تكيَّا  بسارعة تبعاا  للطلا،. وكثارا  
 أي وق . ويف أ َّ القدرات املتاحة غر حمدودة وميكن تو رها أبي ح  

اان تلقائيااا  اسااتادام املااوارد عاان طريااق تااو ر خدمااة مقيسااة  . تراقاا، الاانظ  السااحابية وحتسِّّ
يتناساا، وناااوع  اخلدمااة )مثااا  التااازين واملعاجلاااة  التبساااي  ماان تسااار قاادرة قيااااس مبسااتوى معااانيَّ 

اااا عة النطااااا  وحساااااابت املسااااتادمني النشااااطة(. وابإلمكااااا  رصااااد اسااااتادام املااااوارد ومراقبتُااااه وسِّ
 يتيح الشفا ية لك  من مقدِّم اخلدمة واملستهل  الذي يستادم تل  اخلدمة. مما واإلبالغ عنه 
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 الشك  األول
 اة حاوماق اة ماحل األ ا ماابة حا 

 
 Ray Rafaels, Cloud Computing: From Beginning to End - Complete Guide on Cloud :املصدر

Computing Technology and Methodologies to Migrate to the Cloud (CreateSpace 

Independent Publishing Platform, 2015). 

 ماان شاابكة طريااق عاان ةاحلوساابي اخلاادمات تااو ر العااام مبعناهااا السااحابية احلوساابة تعاايو  -14
 ةيحلوسابا واملاوارد التحتياة الباى وملكيةُ  النفاذ مراقبة املفهوم هلذا اهلامة اجلوان، ومن. بعيد مصدر
 اخلااادمات منااااذجتنفياااذ و ال منااااذج خمتلااا  باااني ساااتعراضاال هاااذا ومييِّّاااز. خدماااة ابعتبارهاااا املقدَّماااة
 البنياااة ملكياااة أ َّ  يف تتمثااا  هاماااة آاثر علياااه ترتتااا، بعيناااه مناااوذج اختياااار أ َّ  إىل ابلنظااار املقدَّماااة 
. التنفيااذ لنماااذج تبعااا   كباارا    اختال ااا   ختتلاا  خماااطر ماان هبمااا ياارتب  ومااا األماانجواناا،  و  التحتيااة
  اخلاصاااااة الساااااحابية اخلااااادمات وهاااااي الساااااحابية  احلوسااااابة لتنفياااااذ رئيساااااية منااااااذج أربعاااااة وهنااااااك

 .املاتلطة السحابية واخلدمات  العامة السحابية واخلدمات ة اجلماعي السحابية واخلدمات
 3 اإلطار

 واةتك ةةةجما ابملعاير املعين اةةطين املعهد تعاريفق اة حاوما ابة حا ت فمذ مناذج

 اساااتادامها أجااا  مااان الساااحابية التحتياااة البنياااة . تتاااو َّراخلاصاااة الساااحابية اخلااادمات 
 وميكاان (.األعمااال وحاادات مثاا )تضاا  مسااتهلكني متعااددين  واحاادة مؤسسااة قِّب اا  ماان حصاار   
 وإدار اااا  وتشاااغيلها التحتياااة البنيااة تلااا  اماااتالك معاااا   مهااا أو اثلااا   طااارف أو املؤسساااة لتلاا 
 .خارجها أو املؤسسة داخ  التحتية البنية هذه توجد أ  وميكن

 اساااتادامها أجااا  مااان الساااحابية التحتياااة البنياااة . تتاااو َّراجلماعياااة الساااحابية اخلااادمات 
 مثا )مشارتكة  لاديها اهتماماات مؤسساات مان املساتهلكني مان حمدَّدة جمموعة قِّب   من حصر   

 يف أكثاار أو ملؤسسااة وميكاان(. واالمتثااال العامااة والسياسااات واألماان ابملهااام املتعلقااة االعتبااارات
ااا  يضااا  هاااذه أو اثلااا   طااارف أو اجملموعاااة  التحتياااة البنياااة تلااا  اماااتالك مجيعاااا   اجلهاااات جتمُّ
 . خارجها أو املؤسسة داخ  التحتية البنية هذه توجد أ  وميكن وإدار ا  وتشغيلها

جتمي  املوارد 
املرتبطة  غر

 مبواق  معيَّنة

تو ر خدمة 
 مقيسة

الوصول الواس  
 إىل الشبكة

سرعة قابلية 
 التكيي 

اخلدمة الذاتية 
 عند الطل،

 السحابة
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 ماان اسااتادامها أجاا  ماان السااحابية التحتيااة البنيااة تتااو َّر .العامااة السااحابية اخلاادمات 
 مجيعاااا   اجلهاااات هاااذه أو حكومياااة  أو أكادميياااة أو جتارياااة ملؤسساااة وميكااان. النااااس عاماااة قِّبااا 

 مقاااادِّم مقاااار يف التحتيااااة البنيااااة هااااذه وتوجااااد. وإدار ااااا وتشااااغيلها التحتيااااة البنيااااة تلاااا  امااااتالك
 .السحابية اخلدمات

 حتتيتاني بنيتاني مان تشاكيلة هاي الساحابية التحتية البنية .املاتلطة السحابية اخلدمات 
 بينهاا جتما  لكن  ريدة   كياانت    تظ ( عامة أو مجاعية أو خاصة) أكثر أو سحابيتني متمايزتني

 .والتطبيقات البياانت تتيح إمكانية نق  امللكية ُمس َّلة أو موحَّدة تكنولوجيا

 ومقادِّم يعرضها للعموم متاحة خدمات إىل عادة  " عامة سحابية خدمات" عبارة وتشر -15
 ويفرضااو  صاايانتها يتولااو و  الال مااة التحتيااة البااى اخلاادمات مقاادِّمو وينشاائ. ةالت ارياا اخلاادمات
 وابلتاااايل) املاااوارداساااتادام  مااان املثلااا  االساااتفادة ولتحقياااق. املساااتاد مة اخلااادمات نظااار رساااوما  
 املشاارتك االساتادام ابساتمرار علا  تيسار الساحابية اخلادمات مومقادِّ  يعما   (التكاالي  خفا 

 لاااادى املسااااتادمة التنفيااااذ مناااااذج أْشااااي  العامااااة السااااحابية اخلاااادماتمتثِّّاااا  و . احلاسااااوبية ه واردملاااا
 اخلاصااة السااحابية اخلاادمات أ َّ  إىل اإلشااارة ماان املهاا   التنفيااذ مناااذج أثاار ولتوضاايح. املؤسسااات

 والرباجميااااااتاملعاااااّدات  أي) احلاساااااوبية املاااااوارد أ َّ  إىل ابلنظااااار األخااااارى  البااااادائ  مااااان أمناااااا   أكثااااار
 ابخلادمات يتعلاق  يما  حُيتم  املقاب   ويف .وتتحك   يها واحدة مؤسسة تستادمها( احلاسوبية
 طااارف ملكياااة يف لساااحابيةا التحتيااة البنياااة تكاااو  حيااا  اخلصااو   وجاااه علااا  العاماااة السااحابية
 حتتيااة بااى يف هاااوختزينُ  البلااد حاادود خااارج املوجااودة احلسَّاسااة أو الساارية البياااانتمعاجلااُة  اثلاا  
 ه ااوم) خااارجي لتهديااد التعاارض خطاار أيضااا  وياازداد . آخاارين خااارجيني مسااتادمني ماا  مشاارتكة
 الااي واملااااطر الساحابية احلوساابة تتيحهاا الااي املنااا   الحقاا   االسااتعراض هاذا ويتناااول(. إلكارتوين
 .عليها تنطوي
 حااادود تبااانيِّّ  خلااادماتلتقااادم ا أساساااية منااااذج ثالثاااة هنااااك  التنفياااذ منااااذج جانااا، وإىل -16

 التحتيااة  البااى معااّدات ابسااتادام يتعلااق  يمااا والاازابئن السااحابية اخلاادمات مقاادِّمي ومسااؤوليات
 اخلدمياااة التحتيااة البااى:   وهااياحلاسااوبية الرباجميااات وتطبيقااات هبااا املرتبطااة الوساايطة جمياااتاوالرب 
(IaaS )ةيدمات اخلواملنص (PaaS )ةيدماخل والرباجميات (SaaS.) منااذج حالاة يف الشا   هاو وكما 

 نُظا  أبمان أمور  مجلة يف  يتعلق  يما هامة آاثر عليه ترتت، اخلدمات منوذج اختيار  إ َّ   التنفيذ
 .السحابية احلوسبة
 4 اإلطار

 واةتك ةةةجما ابملعاير املعين اةةطين اة حاوماق تعاريف املعهد ابة حا خدماحل مناذج

املعاجلة  موارد تو ر يف للمستهل  املتاحة القدرة تتمث . (IaaS) اخلدمية التحتية البنية 
 قااادرا   املسااتهل   يهااا يكااو  الااي األساسااية احلاسااوبية املااوارد ماان وغرهااا والشاابكات والتااازين

 يااادير وال .وتطبيقاااات تشاااغي  نُظااا  تشااام  أ  ميكااان عشاااوائية وتشاااغي  براجمياااات تثبيااا  علااا 
 التشاغي  نُظا  ولكناه ياتحك  يف ياتحك   يهاا  وال األساساية الساحابية التحتياة البنية املستهل 
)مثا   خمتاارة شابكية مكاوانت علا  حمادودة سايطرة لاه تكاو  وقاد املثّبتاة؛ والتطبيقاات والتازين

 الرباجميات الواقية للحواسي، املضيفة(. 
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 ينشائها تنفياذ تطبيقاات يف للمساتهل  املتاحاة القادرة تتمث . (PaaS) اخلدمية املنصات 
 مااان املدعوماااة واألدوات واخلااادمات واملكتباااات الربجماااة لغاااات ابساااتعمال يكتسااابها أو املساااتهل 

 الساحابية األساساية التحتياة البنياة املساتهل  يادير وال .السحابية التحتية البنية عل  اخلدمة مقدِّم
 ولكناااه ياااتحك  يف التاااازين  أو التشاااغي  ونُظااا  واخلاااوادم الشااابكة ذلااا  يف مباااا ياااتحك   يهاااا  أو

 .للتطبيقات أيضا   املستضيفة البيئة ضب  إعدادات ورمبا يف املعمَّمة التطبيقات

 تطبيقااات اسااتادام يف للمسااتهل  املتاحااة القاادرة تتمثاا  .(SaaS) اخلدميااة الرباجميااات 
 أجهزة خمتل  من التطبيقات إىل الوصول وميكن. حتتية سحابية بنية عل  املشغَّلة اخلدمة مقدِّم

 الربياد مثا ) للشابكة متصافح قبيا  مان مرتبطاة بشابكة رقيقاة  بينية واجهة طريق عن الزبو  إما
 األساسية التحتية البنية املستهل  يدير وال .للربامج واجهة بينية أو  (اإلنرتن  عل  اإللكرتوين
 التاااازين  أو التشاااغي  نُظااا  أو اخلاااوادم أو الشااابكة ذلااا  يف مباااا ياااتحك   يهاااا  وال الساااحابية

 احملاادودة التطبيقاات تشاكيلة ضاب  إعادادات ابسااتثناء رمباا الفردياة  التطبيقاات قادرات حاى أو
 . للمستعملني املاصَّصة

 خمتلا  تو ر عل  ركِّزتو  الزابئن احتياجات خمتل  الثالثة الرئيسيةُ  اخلدمات مناذج وتلّب  -17
 احلوسابة مان املنشاودة الفوائاد بعا  يف تشارتك اخلادمات منااذج مجيا  أ َّ  وما . احلوسبة مكوانت
 ويتساا  بااه خاصاة أهااداف حتقياق يتااوخ  منهاا كااالا    ااإ َّ   (التكاالي  خفاا  قبيا  ماان) الساحابية
 (:الثاين الشك  أيضا   انظر) مميِّّزة خبصائص
 الشابكي املاادي والعتااد احلاسويب املادي العتاد مقام ةيدماخل التحتية البى تقوم (أ) 
 مراكاااز) الساااحابة مااانانطالقاااا   اإلنرتنااا   شااابكة علااا  األولياااة احلاساااوبية املاااوارد رتاااو َّ  إذ  للزباااو 
 اإلنرتن ؛ شبكة طريق عن  (بعيدة بياانت

 تمسااااتو  بعاااا  عاااان  ضااااال   املااااادي  العتاااااد مقااااام ةياااادماخل املنصااااات تقااااوم ) ( 
 الساحابة مان التطبيقاات إلعاداد جااهزة منصة للزبو  تتيح حبي  والرباجميات  الوسيطة الربجميات

 ؛وتشغيلها واختبارها به اخلاصة تطبيقاته وض  منها انطالقا   للزبو  ميكن الي
 السااحابة ماان انطالقااا   للتطبيقااات كااامال    وظيفيااا   أداء يااةدماخل الرباجميااات تتاايح )ج( 

 ويستادم (.والرباجميات الشبكي والرب  املادي العتاد) املستو ت مجي  اخلدمة مقدِّم يدير حي 
 .صيانتها ويتوىل اخلدمات مقدِّم الي يطورها تطبيقاتال األول املقام يف الزبو 
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  الثاين الشك 
 اخلدمما اةربا ماحل اخلدمما، امل صاحل اخلدمما، اةتحتما اةحىنق املختلفا اة حاوما اخلدماحل مناذج

 
-https://blogs.msdn.microsoft.com/dachou/2018/09/28/cloud-service-models-iaas-paas املصدر:

saas-diagram/. 

جيع  من الصع، تصني   ما وهو ابطراد  تتطورخدمات احلوسبة السحابية ما  تئ  و  -18
ت يف املمارساااة قاااد اسااات دَّ   ئاااات اخلااادمات املاااذكورة أعااااله.  واحااادة  قااا  مااانبعضاااها ضااامن 

ة". وهااذه ياادماخلة" و"العمليااات الت اريااة ياادماخلالعمليااة مناااذج خاادمات أخاارى مثاا  "املعلومااات 
تقليااادي إىل اخلااادمات  الاااي تكاااو  يف كثااار مااان األحياااا  متاصصاااة  تتاطااا  نطاااا  التقساااي  ال

تضاا  عناصاار ماان  مااا ة  وكثاارا  السااحابخاادمات البنيااة التحتيااة واملنصااات والرباجميااات املقدَّمااة ماان 
بااني االجتاااه ويتزايااد معااه التااداخ  ذا سااوف يتواصاا  هاا. و واحااد منااتجخمتلاا  مناااذج اخلاادمات يف 
 مناذج اخلدمات الرئيسية.

 حملا عاما عن  ةق ابة حا اة حاوما -هاء 

  تواص اا  منااو سااو  احلوساابة السااحابية ونضااُ ها. وقااد بلغاا  معاادالت 2018 عااام يف -19
يف املائاة يف بعا   80 نسابة من سنة ألخارى  لادى مقادِّمي اخلادمات الرئيسايني  يالنمو الفصل

 قِّب اا  ئااات اخلاادمات. ويباانيِّّ هااذا االجتاااه أ َّ إضاافاء الطاااب  الت اااري علاا  خاادمات احلوساابة ماان 
 نتشار عل  نطا  واس  يف مجي  أحناء العامل.آخذ يف اال الشركات

ومن أها  االجتاهاات احلالياة يف جماال اخلادمات الساحابية العاماة هيمناة قلاة مان مقادِّمي  -20
اخلاااااادمات الرئيساااااايني علاااااا  السااااااو . وماااااان بااااااني مقاااااادِّمي اخلاااااادمات هااااااؤالء  حققاااااا  شااااااركتا 

وتفيد أحد  التقارير مايكروسو   وأما و  أعل  معدالت النمو وحا   أكرب حصص السو . 
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ة  وعااادده  مخساااة تقاااوده  شااابكة يااادماخلالتحتياااة  الباااى ماااورِّدياخلاصاااة هباااذا القطااااع أب َّ كباااار 
( Microsoft Azure)( ومايكروسااااااو   آ ور Amazon Web Services) سر يسااااااز أماااااا و  وياااااا،

لتحتياة اخلدمياة يف املائة من مجي  مبيعاات الباى ا 80واملنصة السحابية لشركة غوغ   ميثلو  حنو 
اح الشاك  الثالا   عل  الصعيد العاملي  تبعا  للمقااييس املاتلفاة الاي يساتند إليهاا احمللِّّلاو . ويوضِّّ

 .2021 عام ح   السو  حاليا  ومنو السو  املتوقَّ  حى
  الشك  الثال 

 إيراداحل  ةق ابة حا اة حاوما ومنة اة ةق املتةقجل
 دوالرات الوال ت املتحدة( بباليني)

 
-https://www.skyhighnetworks.com/cloud-security-blog/microsoft-azure-closes-iaas املصدر:

adoption-gap-with-amazon-aws/.  

شااااركتا  -ة ماااان كبااااار مقاااادِّمي اخلاااادمات يمن علاااا  السااااو  قلّااااوعلاااا  غاااارار ذلاااا    اااا -21
علا   ا  ماستادأكثرها اة و يمداخلأبشي  خدمات الرباجميات  يتعلق  يما  - مايكروسو   وغوغ 

وختاازين الواثئااق. ويتساا  عاارض السااو  وإنتاجيااة العماا  نطااا  واساا   ماان قبياا  الربيااد اإللكاارتوين 
حابة ساااة يف شاااغَّلاألعماااال املتاصصاااة امل ر بتطبيقااااتبقااادر أكااارب مااان التناااوع عنااادما يتعلاااق األمااا

  واملاااوارد الااازابئنة. ويشااام  ذلااا  تطبيقاااات متنوعاااة تتعلاااق إبدارة العالقاااة مااا  يااادماخللرباجمياااات ا
 شابه ذل  من تطبيقات اخلدمات السحابية املتاحة. وما باتالبشرية  وكشوف املرتّ 

يقاادِّمو  يف الظاااهر ة  مماان ياامداخلالتحتيااة  البااىي دورِّ لاا  أ َّ ماان اجلاادير ابلااذكر أ َّ مااع -22
  يعتمادو  يف بعا  احلااالت علا  الباى التحتياة لكباار مقادِّمي من هاذا القبيا  خدمات مستقلة

ااز أكاارب للبياااانت السااحابية يف مراكاااز  مااا اخلاادمات املااذكورين أعاااله  وهااو يفضاااي عمليااا  إىل تركُّ
 ة.يمداخلالتحتية  البىي دورِّ مكبار   قلة القليلة منالتابعة للالبياانت اخلاصة 

 مةر ِّدو مؤ  احل األمم املتحدة اةرئم مةن  

ليس غريبا  أ َّ املورِّدين الرئيسيني للاادمات الساحابية الاي تساتادمها مؤسساات األما   -23
املتحدة ه  نفس الشركات القليلة الي  يمن عل  سو  احلوسبة السحابية يف مجي  أحنااء العاامل. 
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وشابكة ُتستادم يف معظ  األحيا  خدمات شركة مايكروساو   ابخلدمات العامة   يتعلق افيم 
شاركات ها    عماالتطبيقاات األمو اخلدمات الرئيسايو  يف جماال مقدِّ  أما .سر يسز أما و  وي،

( والانُّظ  والتطبيقاات واملنت اات يف معاجلاة البيااانت Cornerstone( وكورنرستو  )Oracleأوراك  )
(SAP)  سوساااايلز ور (Salesforce ويتضاااامن املر ااااق الثاااااين حملاااااة عامااااة عاااان خاااادمات احلوسااااابة .)

 .ا  اليحالسحابية احملدَّدة الي تستادمها مؤسسات األم  املتحدة 

الرئيساااي خلااادمات احلوسااابة الساااحابية ملؤسساااات األمااا   املاااورِّدوتُاع ااادُّ شاااركة ميكروساااو    -24
ميثِّّاا   مااا وهااو) مؤسسااة ردَّت علاا  االسااتبيا  25أصاا   ماان 18خاادما ا  تسااتفيد ماان إذ املتحاادة 
(. وتستادم معظ  املؤسسات خدمات هاذه الشاركة من جمموع هذه املؤسسات يف املائة 72نسبة 
 ربانمجلاانتاجيااة اإلاإللكاارتوين السااحايب وجمموعااة  ياادالرب ة: استضااا ة ياادماخلابلرباجميااات  يتعلااق  يمااا

Office 365 باارانمج لعااّ  ة علاا  نطااا  واساا  عاارب املنظومااة و ياادماخل. وُتسااتادم تطبيقااات الرباجميااات
Microsoft Office 365  هاو األكثار اساتاداما . وقاد كانا  شابكة أماا و  ويا، سر يساز أول كباار

ااامقااادِّمي اخلااادمات  مااان اخلاااوادم اال رتاضاااية تتااايح للمساااتادمني اساااتعماهلا دة يعااارض جمموعاااة موحَّ
بطريقااة بساايطة نساابيا   - لبنيااة التحتيااة اخلدميااةناادرج عااادة  ضاامن خاادمات اوهااي خدمااة ت - ذاتيااا  

ماان املؤسسااات الااي ردَّت علاا  االسااتبيا   10وذات طاااب  جتاااري. وهااي ُتسااتادم حاليااا  ماان قِّباا  
تقدِّم شبكة أما و  وي، سر يساز جمموعاة واساعة مان اخلادمات يف  ال يف املائة(. وم  ذل   40)

يف أوساا  املؤسساات الاي  إطار منوذج الرباجميات اخلدمياة  وهاو النماوذج الاذي يتزاياد الطلا، علياه
 ردَّت عل  االستبيا   وحيدِّد يف كثر من احلاالت اختيار املؤسسة للمورِّد.

اخلاادمات  يمقادِّم خادماتويبانيِّّ الشاك  الرابا  عاادد املنظماات املشااركة الاي تسااتادم  -25
 خدمات واحدة واحدة مبقدِّم مؤسس. ومن امله  اإلشارة إىل إمكانية استعانة نيالسحابية الرئيسي

خمتلاا  اخلاادمات السااحابية )الربيااد اإللكاارتوين  استضااا ة يف آ  واحااد للحصااول علاا  أكثاار  أو
مركااز األماا  املتحاادة الاادويل للحوساابة واألمانااة كااا   وملااا إىل ذلاا (. ومااا املواقاا  الشاابكية العامااة
إ ماا يصانَّفا  يف    وجَّهة حناو احلوسابة الساحابيةاملدمات يقدِّما  بع  اخلالعامة لألم  املتحدة 

 نظومة األم  املتحدة.اجلماعية ملقدِّمي خدمات احلوسبة السحابية عداد م
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  الراب الشك  
 مقد ِّمة اخلدماحل اة حاوما ملؤ  احل األمم املتحدة

 (عدد املؤسسات)

 

بااا  إ اااا   احلوسااابة الساااحابيةجمااارد مساااتادم خلااادمات كيااااانت األمااا  املتحااادة   وليسااا  -26
دمات. وميكااان  علااا  وجاااه اخلصاااو   اعتباااار املركاااز الااادويل هلاااذه اخلاااتاااؤّدي أحيااااان  دور مقااادِّم 

الواليااة املسااندة إليااه  حبكاا للحوساابة مقاادِّم خاادمات سااحابية ملؤسسااات األماا  املتحاادة األخاارى  
حوساابة وطبيعااة األنشااطة الااي يضااطل  هبااا. ويباانيِّّ الفصاا  اخلااامس  الااذي يتناااول املركااز الاادويل لل

أ َّ مؤسسااات أخاارى  علاا والتعاااو  علاا  نطااا  املنظومااة  هااذا الاادور احملاادَّد مبزيااد ماان التفصااي . 
تقدِّم بدورها خدمات سحابية؛ ويورد املر ق األول دراسة حالة مثارة لالهتماام عان تقادم االحتااد 

 .املعنيةالربيدي العاملي خدمات سحابية لل هات 

 املشرتكا اةتفتمش وحدة طلعت هبااة اةيت اة اوقا األعما  -واو 

قااا   استعراضااا   أجاارت أ  قاا ُّ  املشاارتكة التفتاايش لوحاادة يساابق مل -27  اسااتادام وضااوعمل متعمِّّ
 استعراضااا   2012 عااام يف أجاارت الوحاادة أ َّ  إال .املتحاادة األماا  منظومااة يف السااحابية احلوساابة

 يف املفتشاا  وقادَّم(. JIU/REP/2012/8) املتحدةلنظ  املركزية لتاطي  املوارد يف منظمات األم  ل
  وتااوخّ . واسااتادامها وإدار اااالقائمااة املركزيااة لتاطااي  املااوارد  ظ الاانُّ  لتطبيااق تقييمااا   التقرياار ذلاا 

 ومواءمتهاا التاطاي  نظا  عملياات لتقاسا  السااحنة الفار  حتدياد تشام  أهاداف مجلاة املفتشا 
 .املتحدة األم  منظومة صعيد عل  وتوحيدها

 مخااس أو أرباا  كاا   وتصاادر ابسااتمرار  تتطااور التكنولوجيااا" إىل أ َّ  املفتشااا  أشااار وقااد -28
 لتعزياز  رصاة الربجمياة ترقياة عناد للمنظماات وتتااح. املوارد ختطي  برجمية من جديدة نسخ سنوات
 احتياجا ااا تلبيااة أجاا  ماان جدياادة تشااغيلية ووظااائ  مسااات واعتماااد ابلتاطااي  اخلااا  نظامهااا
 اسااتحدا  التاطااي  نظاا  قطاااع يف احلديثااة االجتاهااات وتشاام ...  العماا  بساار املتعلقااة املتغاارة
 والحا (. 125-124 الفقار   نفساه  املرجا ..." ) ساحابية خدمة عل  قائمة برجمية وحدات
 ابلفعا  املستادمة سحابية ال خدما   يطوِّرو   تئوا ما التاطي  نُظ  مورِّدي أ  أيضا   املفتشا 
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  يهااا مبااا أخاارى  جهااة جاناا، ماان االستضااا ة حلااول وأ َّ  اخلااا   القطاااع يف واساا  نطااا  علاا 
 سااارية مسااا لة بساااب، املنظماااات بعااا  لااادى خماااوف تثااار قاااد للعماااوم  املتاحاااة الساااحابية احللااول
 (.126 الفقرة نفسه  املرج ) احلساسة البياانت

 األما  منظوماة يف التنفياذيني الرؤساء جملس رئيس بصفته العام  األمني املفتشا  وأوص  -29
اااه أ  ابلتنسااايق  املعاااي املتحااادة  مشااارتكة عاماااة سياساااة وضااا  إىل التنفياااذيني الرؤسااااء جملاااس يوجِّّ
 نفساااااه  املرجااااا . )2014 عاااااام  اياااااة قبااااا  الساااااحابية  احللاااااول بشااااا   املتحااااادة األمااااا  ملنظوماااااة
. املشاارتكة تعليقا اا يف التوصاية هاذه املتحادة األما  منظوماة مؤسساات دعما  وقاد(. 4 التوصاية
اااس" ذلااا   علااا  وعاااالوة  اساااتادام مسااا لة استكشااااف يف التعماااق لاااز دة الوكااااالت بعااا  حتمَّ

 وماان للتوسا   والقابليااة املروناة  ماان أكارب قاادرا   تاو ر أ  ميكاان أ اا رأت الااي الساحابية  اخلادمات
 اخلصاو   وجه وعل . التشغي  تكالي  ختفي  يشم  مبا التكلفة  حي  من الفعالة اخليارات
 وراء مان التاطاي  نظ  اسرتاتي يات عل  تعود أ  ميكن الي املنا   عل  الضوء الوكاالت ألق 
" كلهاااااا  املنظوماااااة نطاااااا  علااااا  الساااااحابية اخلااااادمات مااااان االساااااتفادة علااااا  تقاااااوم سياساااااة تطبيااااق

(A/68/344/Add.1  8 الفقرة.) 

التنظيمياة مان /التعام  ما  القياود القانونية املنظمات عل  إدراج توجيهات بش  وحث   -30
حي  ختزين مواد امللكية الفكرية السرية يف املبادئ التوجيهية للنهج املشرتك الذي تضعه اآللياات 

عان    ملؤسسات منظومة األم  املتحدة بياان  و   القانونيو وأصدر املستشار  املشرتكة بني الوكاالت.
أقااااروا مبنااااا   اسااااتادام احلوساااابة   ظياااا  خاااادمات احلوساااابة السااااحابية. وعلااااي الاااارغ  ماااان أ ااااتو 

الساااحابية ومبااطرهاااا الاااي تشااام  التااا ثر احملتمااا  علااا  االمتياااا ات واحلصااااانت الاااي تتمتااا  هباااا 
مؤسسات منظومة األما  املتحادة   قاد اقرتحاوا أ  تتااذ الوكااالت إجاراءات حماددة قبا  الشاروع 

يف ذلا  إجاراء حتليا  للماااطر واملناا    وتعزياز سياساات  مباا ابخلدمات السحابية  يف االستعانة
وممارسااات تصااني  املعلومااات  وتقيااي  اخلاادمات السااحابية الداخليااة  مثاا  االسااتفادة ماان املركااز 

ااذ علا  تَّ الدويل للحوسبة  وأ  تت كد مان أ  القارارات املتعلقاة ابساتادام اخلادمات الساحابية تاُ 
 (.9 الفقرة نفسه  املرج ) مستوى مؤسسيأعل  
 أ َّ  من الرغ  عل  أنه إىل املفتشا  أشار  (JIU/ML/2017/1) اإلدارية املتابعة رسالة ويف -31

 وجتاادر. التنفيااذ موضاا  توضاا  ومل ابلقبااول حتاا  مل  إ ااا التوصااية  دتأيَّاا قااد املشاااركة املنظمااات
 .االستعراض هذا إعداد وق  يف يتغر مل التوصية وض  أ َّ  إىل اإلشارة

 إدارة عن الصادرة الرسالة عل  املؤسسي ردها يف املتحدة  لألم  العامة األمانة وأشارت -32
 الاذي يعما  يف إطاار للماوارد  املركزي ابلتاطي  املاتص الفريق أ َّ  إىل املشرتكة  التفتيش وحدة

 التاطي  تطبيقات سيا  يف الوكاالت بني  يما التعاو  حتقيق ل ع والتكنولوجية الرقمية لشبكةا
 سياساااي إطااار لوضاا  للحوساابة الاادويل املركااز بقيااادة  ريااق إنشاااء علاا  وا ااق قااد للمااوارد  املركاازي

 أب َّ  العاماااة األماناااة تأ ااااد ذلااا   علااا  وعاااالوة. واحلوسااابة الساااحابية للماااوارد املركااازي للتاطاااي 
 ابلتاطاااي  املااااتص الفرياااق يف األعضااااء املنظماااات مجيااا كانااا  تتمثااا  يف إحالاااة   التالياااة اخلطاااوة
 مان للحوسابة الادويل املركاز إىل الساحابية ابحلوسابة متعلقاة سياساتلديها من  ما للموارد املركزي
 اجتماعاااات املركاااز وكاااا  مقااارَّرا  أ  يعقاااد .الفرياااق داخااا  ابستفاضاااة ومناقشاااتها استعراضاااها أجااا 

 يقاوم أ  املتوقا  مان كاا  كماا  .السياساي اإلطار ووض  السياسات خمتل  الستعراضإلكرتونية 
 أبري /نيساااااا  يف العمااااا  هاااااذا نتاااااائج ابساااااتعراض للماااااوارد املركااااازي ابلتاطاااااي  املااااااتص الفرياااااق
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 تتعلاااااق سياساااااات أيَّ  املركاااااز يتلاااااقَّ  ومل منذئاااااذ  إجاااااراء أيُّ  يُاتَّااااااذ مل ولكااااان. 2018 ماااااايو/وأ ر
 إطددددار ا ددددتحدا  مقت عددددنير و ددددرورة املفتشددددان يددددزا  وال .الستعراضااااها السااااحابية ابخلاااادمات
 املتحدددة األمددم م  ةمددا   اة ددحاوما وابة ددحا ةلمددةارد املركددز  ةلتخطددم  مةحَّددد  ما دداي
 اةصدد، هذا و  .علمه املتف  اةعمل م ار ت فمذ ا تئ اف إىل اباجا على اةتككمد وجيددان

 متعلقدا  ما داحل أ    ةدديها اةديت املتحددة األمدم م  ةمدا ملؤ  احل اةت فمذيني ةلر  اء ي حغي
 ،2020 يةنمده/حزيران هنايدا قحل ةلحة حا اةدول املركز إىل حيملةها أن اة حاوما ابخلدماحل

دددد  ما ددداي إطدددار وةدددجل مدددن متكم ددده أجدددل مدددن  وابة دددحا ةلمدددةارد املركدددز  ةلتخطدددم  مةحَّ
ت  ددم   واةتك ةةةجمددا اةرقممددا اةشددحكاتتددةىل  أن علددى املتحدددة، األمددم م  ةمددا   اة ددحاوما

 .2021 يةنمه/حزيران حبلة  اة هائما صمغته
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 حاةماا  ا تخدام ابة حا اة حاوما   مؤ  احل م  ةما األمم املتحدة -اثنماا  
 بة حا اة حاوماق أداة يةمما خلدما أغراض خمتلفاا -أةف 

تنوعااا  كباارا   حاليااا  منظومااة األماا  املتحاادة الااي تسااتادمها السااحابية  الاانُّظ مناااذج  تتنااوع -33
 اتنظمااااقلااااة ماااان امل هناااااك  ماااان حياااا  مسااااتو ت تطورهااااا وماااان مث درجااااات نضاااا ها.وتتباااااين 

ات أخارى اسارتاتي يات نظماتستادم حلول  احلوسبة السحابية عل  اإلطال   بينما أرس  م ال
واملاوارد الساحابية  وتشا ِّّ   يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تستند بقاوة إىل اخلادمات

ات صاندو  نظمااتباع  ج قائ  عل  "احلوسبة السحابية أوال ". وتشم  الفئة األخرة مان املعل  
األماا  املتحاادة للسااكا   وهيئااة األماا  املتحاادة للمساااواة بااني اجلنسااني ومتكااني املاارأة )هيئااة األماا  

ومنظماة العما  الدولياة. وعاالوة علا  ذلاا   واملنظماة العاملياة للملكياة الفكريااة    املتحادة للمارأة(
دارة احلوساااابة  ا املعنيااااة إبأنشاااا ت املنظمااااة العامليااااة للملكيااااة الفكريااااة  علاااا  ساااابي  املثااااال  وحااااد

يف ذلاا  إدارة العقااود ذات الصاالة   مبااا السااحابية إلدارة وتنساايق اسااتادام اخلاادمات السااحابية 
. وتقادِّم الوحادة املسااعدة ابملنظماةت اخلاصة مبشاري  تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يتعلق  يما

 .(12)إىل الربامج الي حتتاج إىل تطبيقات يف احلوسبة السحابية
منظماااات إىل أ َّ لاااديها اسااارتاتي يات و/أو سياساااات ومباااادئ توجيهياااة  10وأشاااارت  -34

حابية يف تتعلق ابحلوسبة السحابية  بينما تدرج س   أخرى توجيهاات بشا   احلوسابة الساحمدَّدة 
يف   تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت. وأشاارت ثاال  منظمااتاخلاصاة باسرتاتي يا ا األوسا  

قياااد كانااا  وقااا  كتاباااة هاااذا التقريااار  إىل أ َّ اسااارتاتي يات كااا  منهاااا بشااا   احلوسااابة الساااحابية  
لالساتادام الاداخلي أ اا تفتقار إىل اسارتاتي ية  قا  أرب  منظماات ت دكَّ أ. و حتنقيال أو اإلعداد

  (13)للااااادمات السااااحابية  وهااااي منظمااااة السااااياحة العامليااااة  واملنظمااااة العامليااااة لألرصاااااد اجلويااااة
ومنظمااة األماا  املتحاادة للتنميااة الصااناعية )اليونياادو(  واالحتاااد الربياادي العاااملي. ويشااكِّ  االحتاااد 

لي الربياااد ابخلااادمات مشاااغِّّ هاااو اجلهاااة الاااي تااازوِّد  إذ مفارقاااة تنطاااوي علااا  الربيااادي العااااملي حالاااة 
لالسااااتادام سااااحابية هااااو مباااانيَّ يف املر ااااق األول  ولكنااااه يفتقاااار إىل اساااارتاتيحية  كمااااا  السااااحابية

الداخلي للادمات الساحابية. ويعتقاد املفتشاا  أ َّ احلوسابة الساحابية جازء مان السايا  األوسا  
ات السحابية مكوان  أساسيا  للتكنولوجيا الرقمية  وينبغي  عل  هذا النحو  أ  تكو  االسرتاتي ي

شااار بعااا  املنظماااات إىل اسااارتاتي يات تيف إطاااار أوسااا  لتكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت. و 
"اخلاادمات السااحابية أوال "  يف حااني قاادَّم  األمانااة العامااة لألماا  املتحاادة مزياادا  ماان التفاصااي   

"اخلاادمات السااحابية دائمااا "  "اخلاادمات السااحابية أوال " ولاايس  مشاارة إىل اساارتاتي ية خاصااة ب

__________ 

(12) WIPO, "Cloud hosting services policy: office instruction 15/2018", 25 May 2018. 

 يلااااي: مبااااا املشاااارتكة  أ اااادت املنظمااااة العامليااااة لألرصااااد اجلويااااةيف تعليقا اااا علاااا  مشااااروع تقريااار وحاااادة التفتاااايش  (13)
"... يشاااااكِّ  اساااااتادام اخلااااادمات الساااااحابية مكاااااوان  رئيسااااايا  مااااان مكاااااوانت اسااااارتاتي يتنا اخلاصاااااة بتكنولوجياااااا 

 نا.إبدارة البيئة املكتبية  وإدارة الواثئق  والتطبيقات الشبكية للتفاع  م  أعضاائ يتعلق  يماسيما  وال املعلومات 
تشااااغي  تطبيقاتنااااا يف بيئااااات  أو ةياااامداخلالرباجميااااات  أو ميلااااي االختيااااار بااااني اسااااتادام احلوساااابة السااااحابية  ومااااا

 استمرارية تصري  األعمال وإ حة اخلدمات عل  الصعيد العاملي".ضرورة و  ةفكلا رتاضية مستضا ة  هو الت
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يعطااي األولويااة للحلااول السااحابية ماا  التساالي  أب َّ بعاا  احلاااالت اخلاصااة قااد تتطلاا،  مااا وهااو
 .(14)تقليدي أكثرالطاب  يغل، عليها ال أو داخليةُ  ا  
االساتبيا   ردَّت علا منظَّماة  تشاك  الغالبياة العظما  مان املنظماات الاي  22وأكَّدت  -35

ت ذكااار و ة التفتااايش املشااارتكة  أ اااا تساااتادم خمتلااا  حلاااول احلوسااابة الساااحابية. املؤسساااي لوحاااد
تسااتادما  اخلاادمات السااحابية علاا  حنااو ماانظَّ  وخمطَّاا  لااه وبصااورة كباارة  ال أ مااا قاا  اثنتااا  

ا أ  ميف وساااعهلااايس  هاااا   املنظمتاااا  حاااىه اليونيااادو(. علااا  أناااو  )مهاااا االحتااااد الربيااادي العااااملي
ا للحوسااابة الساااحابية  يف أي مااان أشاااكاهلا  ابلنظااار إىل تاااوا ر ماااعااادم اساااتادام موظفيه اتضااامن

 طائفاة عريضاة مانمناو وتارة اخلدمات السحابية عل  نطا  واس   وسهولة الوصول إليها وسرعة 
مثااااا  تقااااادم الطلباااااات  واألدوات املساااااتادمة يف إجاااااراء   خااااادمات احلوسااااابة الساااااحابيةخمتلااااا  

 ومنصات التعل . راسات االستقصائية لدا
احلوساابة السااحابية ألغااراض خمتلفااة حلااول وتسااتادم مؤسسااات منظومااة األماا  املتحاادة  -36

 عل  النحو التايل:
هااذه الفئااة العامااة ماان  تُعتاارب .العماا  إنتاجيااة وإدارةالربيااد اإللكاارتوين  تطبيقااات )أ( 

الاراهن  وذلا  علا  إثار موجاة قوياة يف الوقا   استاداما  للادمات الساحابية التطبيقات األكثر  
 من نق  هذه اخلدمات إىل السحابة العامة من جان، عدد من املنظمات يف اآلونة األخرة؛

خمتلاا  املهااام املتعلقااة ُتسااتادم يف  يتعلااق األماار بتطبيقااات .األعمااالتطبيقااات  ) ( 
ا تطبيقاات إدارة العالقاة ما    تليهلكرتوينيف ذل  إدارة املواه، والتدري، اإل مبا ابملوارد البشرية 

 ونظام التاطي  املركزي للموارد؛ الزابئن
تستضااااي  غالبياااااة املنظمااااات مواقعهاااااا  .املواقاااا  الشااااابكية )العامااااة والداخلياااااة( )ج( 

إليها من  الوصولمن احلوسبة السحابية من أج  حتسني إمكانية انطالقا  الشبكية املتاحة للعموم 
مواقعهاا تنشئ بع  املنظماات  كما  واردها احلاسوبية الداخلية.و صلها عن مأي مكا  يف العامل 

 من احلوسبة السحابية؛انطالقا  ها شغِّّلوت عل  اإلنرتن الشبكية 
ابت  بيئات تطوير التطبيقات السحابية حت  بصورة متزايدة  .تطوير التطبيقات )د( 

 ؛والقائمة يف مقار املؤسساتاحمللية حم  التشكيالت 
يسااتادم عاادد أقاا  ماان املنظمااات املشاامولة ابلدراسااة  .املتاصصااةالتطبيقااات  )ه( 

وسبة من احل انطالقا   تطبيقات إدارة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وأمن الفضاء اإللكرتوين
 عن كش  التهديدات واحلواجز الوقائية؛ السحابية  مث  إدارة األجهزة وتو ي  الرباجميات   ضال  

ياااااااارى العدياااااااد ماااااااان إدارات تكنولوجياااااااا املعلومااااااااات  .تبااااااادي  العتاااااااااد املاااااااادي (و) 
احلاساااويب والتاااازين والااارب   ابلعتااااد املااااديتبااادي  الباااى التحتياااة احمللياااة اخلاصاااة  واالتصااااالت أ َّ 

بكي ببى حتتياة للحوسابة الساحابية حياد مان تعقُّاد العملياات وتكلفتهاا. ويساه  هاذا التادبر  الش
يف الوقاااا  نفسااااه  يف   دة املروناااااة التشااااغيلية والتقنياااااة بفعاااا  الطاااااب  اال رتاضاااااي للبنيااااة التحتياااااة 

 السحابية.

__________ 

(14) "United Nations Secretariat cloud strategy" (April 2018), definitions, p. 7. 
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 ملتحدةامل تخدما   م  ةما األمم ا واةت فمذابة حا اة حاوماق مناذج اخلدماحل  -ابء 
يف املنظمااااات   ضااااال  عاااان  تفعيلهاااااتعااارِّض الفااااروع التاليااااة اخلاااادمات السااااحابية ومنااااذج  -37

 تفعيلهااااااملنظماااااات. ذلااااا  أ َّ اخلاااادمات الساااااحابية ومنااااااذج هلااااذه امااااورِّدي اخلااااادمات الرئيسااااايني 
ياة أيَّ جمموعاة مان هاذه واجلهات املاورِّدة ليسا  مساتقلة  ولايس يف وسا  املنظماات أ  ختتاار حبرّ 

علا  سابي  املثاال  مناوذج  -خدمة منشودة.  اختياار أحاد هاذه العناصار الستفادة من لعناصر لا
قد يضيِّّق كالا من اخليارات املنطقية والعملية اخلاصة ابلعناصر األخارى. ويتضامن  - معنيَّ تفعي  

اخلادمات الساحابية ومنااذج اساتادامها ومورِّديهاا ومنت ا اا املر ق الثاين مزيدا  من املعلومات عن 
املؤسسي لوحدة التفتايش   يما خيص ك  منظمة من املنظمات املشاركة الي ردَّت عل  االستبيا 

 املشرتكة.
هااي البنيااة  ي ردَّت علاا  االسااتبيا ي  مناااذج اخلاادمات الااي تسااتادمها املنظمااات الااوأْشا -38

ة. وميلاااي مناااوذجي اخلااادمات هاااذين ساااببا  رئيسااايا  ياااد عا  مياااداخلة والرباجمياااات دميااااخلالتحتياااة 
نيااة الوصااول املنظمااات إىل اعتماااد احلوساابة السااحابية: احلااد ماان تعقُّااد البنيااة التحتيااة وإ حااة إمكا

 إىل السااااامات االبتكارياااااة ألحاااااد  تطبيقاااااات الرباجمياااااات املتاحاااااة يف املقاااااام األول انطالقاااااا  مااااان
 السحابية.اخلدمات 

 22ة من بني يدماخلمنظمة املنصات  14وكما هو مبنيَّ يف الشك  اخلامس  تستادم  -39
النمااوذج ماان اخلاادمات يف إنشاااء ُيسااتادم هااذا  مااا منظمااة تسااتادم اخلاادمات السااحابية. وغالبااا  

وضاااا  تطبيقااااات مصاااامَّمة حساااا، داخليااااة  وأيضااااا  يف  أو املواقاااا  الشاااابكية  سااااواء كاناااا  عامااااة
 احتياجات املؤسسات.

  الشك  اخلامس
 مناذج اخلدماحل اة حاوما اةيت ت تخدمها امل  ماحل املشاركا

 )عدد املنظمات(

 
اخلااادمات تبعاااا  التنفياااذ ومنااااذج اذج مناااأناااواع وتساااتادم مؤسساااات األمااا  املتحااادة مجيااا   -40
 املطلو   عل  النحو املبنيَّ يف الفقرات التالية. يوظيفداء اللأل
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 امدماخلاةح ما اةتحتما  -1 
مااان جهاااة  ابتااا  املنظماااات الراغباااة يف احلاااد مااان اعتمادهاااا علااا  البنياااة التحتياااة للعتااااد  -41

ويتيح االنتقال ة. يمداخلتعقُّدها تستادم عل  حنو متزايد منوذج خدمة البنية التحتية من املادي و 
 إىل خوادم ا رتاضية واستادامها يف السحابة املزا  التالية:

ة للمنظمااات نقاا  بناهااا التحتيااة اخلاصااة بتكنولوجيااا ياادماخلتتاايح البنيااة التحتيااة  )أ( 
التقليدية إىل البنية التحتية الساحابية ابحلاد األدم مان  املعلومات واالتصاالت من مراكز البياانت

ق  خوادم البياانت والتطبيقات إىل البيئة نتتيح البنية التحتية اخلدمية  ما وعادة  التغيرات التقنية. 
 شااااراء براجميااااات جدياااادة أو صااااياغةوترحيلهااااا إىل السااااحابة دو  احلاجااااة إىل إعااااادة اال رتاضااااية 

 ؛هيكلهايف  ةكبر ات  إحدا  تغير  أو
ة وتتطلاا، يف الوقاا  نفسااه درجااة عاليااة ماان حتكاا  ياادماخلتتاايح البنيااة التحتيااة  ) ( 

البنيااة  الااتحك  يفبنيااة الرباجميااات الداعمااة. وهكااذا ميكِّاان  ويف تقنيااي املنظمااات يف نظااام التشااغي 
التقنياااة ة قااادرا  كبااارا  مااان اساااتمرارية العملياااات واالعتمااااد علااا  ماااالك الكفااااءات يااادماخلالتحتياااة 

 والقدرات القائمة؛
نظماة املة خمااوف يدماخلتبدِّد استضا ة اخلوادم اال رتاضية يف بيئة البنية التحتية  )ج( 

احمللياااة )أو يف بعااا   اي كانااا  تستضااايفه ساااابقا  مراكاااز بياان اااذإ اء العتااااد املاااادي احلاساااويب  الااا
يتصاا  بااذل   وماا للشاابكة والارب  اإللكاارتوين(  وإ اء البنياة التحتيااة مراكااز بيااانت بعياادةاألحياا  

 من استهالك الطاقة؛
من اليسر جاّدا  نقا  اخلاوادم اإللكرتونياة مان خاادوم ماادي )أو مركاز بيااانت(  )د( 

 .يف العتاد املادي إىل آخر  وإجراء نسخ احتياطي وتبدي  يف حالة ظهور مشاك 
ي تشااتغ  يف ح را ااا اخلاصااة هبااا   الاااال رتاضاايةوماان انحيااة أخاارى  تتقاساا  اخلاادمات  -42

 آخاارين.  ابئاانعتاااد املااادي ماا  خاادمات تحتيااة للبنيااة الالعلاا  اخلااوادم املاديااة ملقاادِّمي اخلاادمات  
عان  ةلاو كفمهاذه الظاروف  قاد تكاو  هنااك بعا  القياود مان حيا  مساتو ت األداء   مث  ويف

و  أماان اخلدمااة اال رتاضااية يكاا  ااال يف الظااروف العاديااة  أمااا طريااق اتفاقااات مسااتوى اخلاادمات.
خطااار مساااتوى وخصوصااايُتها عرضاااة للاطااار يف هاااذه البيئاااات املشااارتكة. ومااا  ذلااا    اااإ َّ هنااااك 

 .نفسه ةيدماخلالبنية التحتية  هليك ضئيال  مال ما  
وتساااتادم منظماااة الصاااحة العاملياااة مجيااا  منااااذج اخلااادمات الرئيساااية يف تلبياااة احتياجا اااا  -43

. سر يسااز رهااا شاابكة أمااا و  وياا،الااي تو ِّّ  ميااةداخلت البنيااة التحتيااة احلوساابية  ماان بينهااا خاادما
 شبكة أماا و  ويا،لسحابة النظام الوتستادم املنظمة خوادم ا رتاضية وموارد ختزين موجودة يف 

الستضاااا ة خمتلااا  التطبيقاااات الشااابكية وموقعهاااا الشااابكي العاااام.  كااا   ائااار للموقااا   سر يساااز
 خاادمات ماان خااادوم شاابكي يشااتغ  علاا  آلااة ا رتاضااية يف مكااا  الشاابكي العااام للمنظمااة يتلقاا 

 .سر يسز شبكة أما و  وي،ل سحايبالنظام المن  ما

 امدماخلامل صا  -2 
البنيااااة التحتيااااة  تبسااااي يف مسااااتو ت أكثاااار سااااتادم بعاااا  املنظمااااات  الااااي ارتقاااا  ت -44
ة هباادف احلااد ماان تعقُّااد تطااوير التطبيقااات. وختفااي خاادمات ياااحلوساابية  منصااات خدملحوساابة ل



JIU/REP/2019/5 

19 GE.19-18956 

البى التحتية األساسية )العتاد املادي  ونظام التشاغي   ستو ت ة الطاب  املعقَّد مليدماخلاملنصات 
 للازابئن  حاى يتساى الزباو والرب  الشبكي  والرباجميات الثانوية( الي يديرها مقادِّم اخلدماة ابسا  

يصاااا .  ر التطبيقاااات املصااامَّمة هلاااالرتكياااز علااا  تطاااوي  ةيااادماخلاملنصاااات خااادمات وتكتساااي  خصِّّ
 السمات التالية:

 أكثاار تكييفهااا أو ماان تطااوير الرباجميااات الزبااو إلكرتونيااة متكِّاان  تااو ِّّر منصااات   )أ( 
 نت ا  جاهزا ؛م  بدال  من أ  تكو  حس، احتياجاته

انطالقااااا  ماااان فسااااها نميكاااان اسااااتادامها يف تطااااوير منت ااااات سُتسااااتادم هااااي  ) ( 
 بيئة خاصة؛ أو يف شبكة حملية لبدء استادامهاميكن حتميلها  أو احلوسبة السحابية 

ة تطاوير جمموعاة متنوعاة مان املنت اات  انطالقاا  يادماخلاملنصات خدمات تتيح  )ج( 
اخلاصاااة )الشااابكات الداخلياااة(  مااان خاااالل جمموعاااات براجمياااات  أو مااان املواقااا  الشااابكية العاماااة

 إىل تطبيقات نقالة؛  و مكيَّفة
ة  مسااؤوال  ياادماخليكااو  مقاادِّم خاادمات احلوساابة السااحابية  يف بيئااة املنصااات  )د( 

الربجمياة الاي حتارِّك منصاة  املساتو توتطبياق التحاديثات األمنياة لنظاام التشاغي  ومجيا   إعدادعن 
 .التطبيقاتتطوير 
  ئاااةة يف كاااو  هاااذه األخااارة تتااايح يااامداخلة عااان البنياااة التحتياااة يااامداخلوختتلااا  املنصاااات  -45
إىل  ومااا ماان اخلاادمات احلاسااوبية )الاارب  الشاابكي ونظااام التشااغي  مبسَّااطة جمموعااة أساسااية  أو

الوقااا  نفساااه   ويف ة.يااامداخلاملنصاااات  حم وباااة يف ئاااة  وهاااييف شاااك  ا رتاضاااي   للااازابئنذلااا ( 
 تااو ِّّر األداء الااوظيفي النهااائي ال ة ماان حياا  إ اااياامدخلاالرباجميااات  عاانة ياامداخلختتلاا  املنصااات 

ة. ويتعاااني تصااامي  يااامداخلره منت اااات الرباجمياااات تاااو ِّّ  ماااا وهاااوللمساااتادمني النهاااائيني   الكامااا 
باادء قباا   - يف كثاار ماان األحيااا  علاا  نطااا  واساا  -برجمتهااا  أو تكييفهااا أو ةياادماخلاملنصااات 
 عل  مستادمي املنظمة النهائيني. هايف بيئة إنتاج وعرض العم  هبا

تقاادِّمها الااي  مثاااال  علاا  خاادمات املنصااات اخلدميااة SharePoint Onlineويُعتاارب نظااام  -46
كِّاان املنظمااات ماان إنشاااء متلتعاااو  األ رقااة   ةشاابكي منصااةشااركة مايكروسااو  . وهااو عبااارة عاان 

ات لتباادل املعلوماات وغرهااا مان احللاول املماثلااة مواقا  شابكية داخليااة وجمموعاات واثئاق  ومنصاا
تبعاااا  الحتياجا اااا. وميكااان اعتبارهاااا جمموعاااة مااان اللبناااات األساساااية إلجاااراء مزياااد مااان التكييااا  

 SharePoint مناااتج  اااائي. ويساااتادم بااارانمج األمااا  املتحااادة اإلمناااائي تطبياااق داعااادوالتطاااوير إل

Online  األمثلة األخرى علا  خادمات املنصاات اخلدمياة إلنشاء مواقعه الشبكية وتشغيلها. ومن
 املنصات اجلاهزة إلنشاء املواق  الشبكية العامة.

 اةربا ماحل اخلدمما -3 
  تساااااتادم املنظماااااات منت اااااات مااااان طيااااا  اخلااااادمات الساااااحابية املقابااااا الطااااارف يف  -47

 تصاااالت الرباجميااات اخلدميااة هباادف احلااد ماان تعقُّااد جممااوع عمليااات تكنولوجيااا املعلومااات واال
يف ذل  املوارد املتصلة هبا )العتاد املادي ونظام التشغي  والرب  الشبكي وتطبيقات الرباجميات  مبا
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 365Microsoft Officeنفسااها(. وماان أمثلااة تطبيقااات الرباجميااات اخلدميااة جمموعااة 
يف  مبااا  (15)

اخلااا  ابلربيااد اإللكاارتوين  الااذي تسااتادمه عاادة منظمااات  بعااة لألماا  املتحاادة.  اذلاا  تطبيقهاا
 وتتس  الرباجميات اخلدمية ابخلصائص التالية:

  خاادمات تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت تبسااي تتاايح مسااتوى عاليااا  ماان  )أ( 
 يستضاااايفه مقاااادِّم خاااادماتاملنظمااااة املتلقيااااة للااااادمات هااااي  عمليااااا   مسااااتعم   ااااائي لتطبيااااق  

للمساااتو ت األساساااية للعتااااد املاااادي  ال  هماساااتاداري التطبياااق العملاااي اجلاااا يعنيهاااا ساااوى وال
والربجمياااات الوسااايطة والرباجمياااات الداعماااة لتنفياااذ التطبياااق. وميكااان  يف بعااا  احلااااالت  تقاسااا  

  َّ هااااذا اسااااتثناءاملساااؤولية عاااان عاااادد حماااادود جااااّدا  ماااان جوانااا، مسااااتو ت البنيااااة التحتيااااة  بْيااااد أ
 قاعدة؛ ال

 احتاادُّ ماان تعقُّااد إنشاااء تطبيااق للمنظمااات املتلقيااة للااادمات وصاايانته. ومتكِّنهاا ) ( 
 مااوع العماا  تنشااغ  مب  دو  أ  املنشااودماان الرتكيااز علاا  مسااات عملهااا وعلاا  األداء الااوظيفي 

ملهنياااة الساااائدة التقاااي املطلاااو . ويكفااا  مقااادِّم خااادمات موثاااو  وذو مسعاااة طيباااة تاااوا ر املعااااير ا
للمنظماااات  ابلنسااابة واملمارساااات اجليااادة جلميااا  عمالئاااه  وهاااو أمااار مااان الصاااع، أحيااااان  حتقيقاااه

 الصغرة؛
حتماااا  يقيِّّاااد توحياااد  وإ  كانااا  لاااه آاثر إجيابياااة يف الغالااا،  الهاااذا االجتااااه إىل  )ج( 

بقا  يف املروناااة الاااي أتيحااا  مسااا بقااادر يت ااااو قااادرة العماااالء علااا  تكييااا  التطبياااق وخصائصاااه 
تااتح(. وهلااذه القيااود آاثر إجيابيااة وساالبية علاا  حااد سااواء  يتمثاا  اجلاناا،  مل تطبيااق الربجمااي )أوال

األداء الاوظيفي الااذي يااو ِّّره  حبياا  تتاطاا السالب منهااا يف عاادم القادرة علاا  تكيياا  التطبيقاات 
يف بعاا   مااا مااةمقاادِّم اخلدمااة  واحلااال أ َّ هااذه القاادرة تعاازِّ   عاليااة التطبيااق لكااي تسااتادمه منظَّ 

تكاو   ماا اجلان، اإلجيايب  يتمث  يف من  املنظمات أيضا  من إجراء تكييفات غالبا   أما احلاالت؛
بنتااائج ضاائيلة ماان حياا   إال تعااود وال املواظبااة علاا  حتااديثهامعقَّاادة وطويلااة للغايااة وماان الصااع، 

 الكفاءة؛
الفااااو(  ومنظماااة منظماااة األغذياااة والزراعاااة ) -العدياااد مااان املنظماااات  تأشاااار  )د( 

اا   - وهيئااة األماا  املتحاادة للماارأة  واملنظمااة العامليااة لألرصاااد اجلويااة  الصااحة العامليااة إىل أ ااا تفضِّّ
يتايح هلاا تفاادي تطاوير  مما بشدة  اتباع اسرتاتي ية "الرباجميات اخلدمية أوال " مى كا  ذل  ممكنا  

 ياااه الكفاياااة مااان  مباااا مب ااااالت حمااادَّدة عنااادما يتاااوا ر هلاااا حااا  جياااد يتعلاااق  يمااااالرباجمياااات متاماااا  
 التطبيقات السحابية املتوا رة يف السو .

آنفاااا    اااإ َّ اختياااار املاااورِّدين واختياااار منااااذج اخلااادمات مرتابطاااا  يف كثااار مااان  ذُكاااروكماااا  -48
عيَّنااة بناااء علاا  األحيااا :  ااإىل جاناا، عواماا  التكلفااة  ختتااار غالبيااة املنظمااات جهااات مااورِّدة م

ومنااذج اخلادمات املتاو رة لادى  تنفياذمسعتها ونطاقها والضاماانت الاي تقادِّمها  مث تعتماد منااذج ال
دمياة لتطبياق اخلرباجمياات الهذه اجلهات. وعل  غرار ذلا   إذا اختاارت املنظماة مناوذج خادمات 

__________ 

(15) Office 365 وساو   وتضا  تطبيقاات ر عبارة عن خدمة اشرتاك قائماة علا  اخلادمات الساحابية تقادِّمها شاركة مايك
بوصاافه أداة  Microsoft Teamsحلفاا  امللفااات و OneDriveتااوّ ر خاادمات سااحابية مثاا   Outlookو Excelمثاا  

 أليِّّ شاص إنشاء واثئق وتقامسها من أي مكا  ومن أّي جها . Office 365لتعاو . ويتيح من أدوات ا
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ة  ابلنظاار إىل أ َّ خاادمات معاانيَّ   إ ااا قلَّمااا تكااو  قااادرة علاا  اختيااار منااوذج لتفعياا  هااذه اخلدماا
 برة.ك  منا  الرباجميات اخلدمية تتس  يف الغال، بقدر كبر من التوحيد من أج  حتقيق 

سايما  وال علا  حاد ساواء  تنفياذالي متلي اختيار مناوذج اخلادمات ومناوذج ال القيودومن  -49
مقاادِّمي اخلاادمات ابتااوا  ة  أ َّ ياادمخبوصاافها براجميااات  قاادَّمالااي ت عمااالبتطبيقااات األ يتعلااق  يمااا
و   إىل حد ما  عمالءه  عل  االنتقال إىل احلوسبة الساحابية إبطاال  مساات جديادة تقاوم جيربِّ 

"احلوساابة السااحابية  قاا ".  علاا  علاا  مباادأ حااى  أو لحوساابة السااحابية"األولويااة لعلاا  مباادأ "
يونساكو( إىل أ َّ حلاول إدارة سبي  املثال  أشارت منظمة األم  املتحدة للرتبية والعلا  والثقا اة )ال

  أل َّ مجياا  احللااول الااي يقاادِّمها كبااار مقاادِّمي قااراملاملااوارد البشاارية غاار متاحااة باانفس املسااتوى يف 
أشارت هيئة األم  املتحدة للمارأة   نفس املنوال اخلدمات هي من  ئة الرباجميات اخلدمية. وعل  

لساااب، الرئيسااااي وراء اسااااتادام اخلاااادمات   إىل أ َّ تااااوا ر منت ااااات وخااادمات أ ضاااا  هااااو اماااثال  
 السحابية.

وتقاااارتح اساااارتاتي ية األمانااااة العامااااة لألماااا  املتحاااادة   ااااا  يقااااوم علاااا  اعتماااااد خاااادمات  -50
يسار إدمااج الانظ   املساتادمة يف املقار اخلاصاة الساحابية احللولسحابية خمتلطة ومتعددة. وتتيح 

 حااااني تستضااااي  تكنولوجيااااات اخلاااادمات يف  (16)املستضااااا ة داخليااااا  )مثاااا  التطبيقااااات القدميااااة
وتساااتادم  الساااحابية العاماااة التابعاااة ألطاااراف اثلثاااة عاااددا  متزايااادا  مااان الااانظ  واملنصاااات املركزياااة.

األماناااة العاماااة خااادمات جهاااات متعاااددة مااان األطاااراف الثالثاااة مااان أجااا  االساااتفادة مااان مساااات 
 .(17)وخدمات حمدَّدة وكفالة استمرارية العمليات

 ملةاردااة حاوما ةتخطم  املركزيا اة ُّ م  -جمم 
هااذه الاانُّظ  هااي أساسااا    احملتملااة. املنااا  ماان  ا  ددعااملااوارد التاطااي  ة نظ  املركزيااالااتتاايح  -51

نُظ  معلومات تو ِّّر جمموعة معيارية شاملة من اخلاصيات الوظيفية )مث  الشؤو  املالية واحملاسبة  
اار اإلدارة الواسااعة النطااا  للمنظمااات ومتكِّاان وإدارة املااوارد البشاارية  وإدارة سل ساالة اإلمااداد(  تيسِّّ

قياسي. ويتيح  أو اخلاصة بنظام معلومات موحَّد املدجمةاملنظمات من إدراج بياان ا يف العمليات 
كثااار مالءماااة الحتياجاااات األاختياااار التطبيقاااات الوظيفياااة احملااادَّدة  يف أجااازاء منفصااالة هاتصاااميم
 املنظمة.

لمنظمااات الااي تعتمااد حاليااا  نُظمااا  مركزيااة لتاطااي  املااوارد أ  ختتااار بااني ثالثااة وميكاان ل -52
ويشاااكِّ  أمااان نظاااام احلوسااابة الساااحابية أحاااد ساااحابية.  أو مستضاااا ة أو منااااذج تنفياااذ: يف املقااار

الشااواغ  الرئيسااية الااي تثااي املنظمااات عاان اعتماااد تطبيقااات سااحابية للتاطااي  املركاازي للمااوارد. 
سااايما التطبيقاااات البالغاااة األمهياااة ألداء املهاااام  إىل  وال العملياااة جمااارد ترحيااا  للتطبيقاااات  ليسااا  

لو كا  جمرد مر ق جديد يستضي  هذه التطبيقات. ذل   كما  نظام مقدِّمي اخلدمات السحابية
أ َّ تطبيقاات التاطااي  املركازي للمااوارد عرضاة للاطاار بوجاه خااا  ابلنظار إىل طاااب  وظائفهااا يف 

هاو شا   مجيا  التكنولوجياات اجلديادة   اإ َّ  وكماا مث  املوارد البشرية وكشوف املرتبات.جماالت 
__________ 

ياازال يعماا    قااد يكااو  غاار  ال جتاااو ه الاازمن. وعلاا  الاارغ  ماان أنااه أو التطبياق القاادم هااو باارانمج حاسااويب عتيااق (16)
 هاو قااائ  مان ُنظا  التشااغي  ومتصافحي الشابكة والبنيااة التحتياة لتكنولوجيااا مااا مساتقر بساب، مسااائ  التوا اق ما 

 .https://searchitoperations.techtarget.com/definition/legacy-application املعلومات. انظر
(17) "United Nations Secretariat cloud strategy" (April 2018), p. 2. 
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أيضااا   اد  رمبااا لللمااوارد  و  املركاازيهناااك حتااد ت جدياادة تاارتب  ابلتطبيقااات السااحابية للتاطااي  
. عل  أ َّ السنوات اخلمس املاضية قد شاهدت حتسانا  ملحوظاا  يف أمان احلوسابة احتماُل اخرتاقها

كاناااا  التكنولوجيااااات تكتساااا، مزياااادا  ماااان النضااااج   ااااإ َّ  ملااااا سااااحابية. وعااااالوة علاااا  ذلاااا  ال
 تاااو ِّّر وقاياااة أ ضااا تااادابر أمنياااة  اعتماااادعلااا  مقااادِّمي اخلااادمات الساااحابية يف  تعاااوِّلاملنظماااات 

ذت  لو مما  .(18)يف املقر تدابراختَّ
تقادَّر توقعاات  إذ مخاا  ابت  احللول السحابية للتاطاي  املركازي للماوارد تكتسا،   قد و  -53

دوالر علاا  ماادى الساانوات اخلمااس املقبلااة.  بليااو  30دوالر و بليااو  25بااني  مااا ح اا  السااو 
ويباادو  ماان منظااور اساارتاتي ي  أ َّ اعتماااد نُظاا  احلوساابة السااحابية يف التاطااي  املركاازي للمااوارد 

يستضااف مان  أو يف املقار يطبَّاق مباا ملكيتها مقارنةابلنظر إىل بساطتها واخنفاض تكلفة  زايدسيت
ملاوارد التاطاي   ةظ  املركزيانُّ الاي مورِّد باإلضا ة إىل  .(19)تقليدية للتاطي  املركزي للمواردحلول 

وغرمهااااا( يااااؤثِّّرو  ابلفعاااا  يف  Workdayو Salesforceالتقلياااديني  ابت مقاااادِّمو خاااادمات جااادد )
متقدماة ومرناة وذات قابلياة كبارة  مان خاالل عارض تطبيقاات ملاواردالتاطي   ةظ  املركزينُّ ال سو 

يف ذلااا  الشاااؤو  املالياااة واملشااارت ت   مباااا للنقااا  وساااهلة االساااتعمال يف جمااااالت وظيفياااة خمتلفاااة 
هذه النُّظ  اخلاصة ابلرباجميات اخلدمية  و وسلسلة اإلمداد  والتسويق  واملبيعات  واملوارد البشرية. 

ماازا  أخاارى. ويساام   يف مجلااة  تكااالي  منافضااةتغااري الاازابئن بالااي تباااع و ااق نظااام االشاارتاك  
املركااازي املااااتل  النظاااام ملاااوارد "االقدمياااة لتاطاااي  ة تاااج دماااج هاااذه التطبيقاااات يف الااانُّظ  املركزياااان

 ملوارد".التاطي  
ملاااوارد باااديال  مثااارا  الهتماااام املنظماااات اجلديااادة  االساااحابية لتاطاااي  ة ظ  املركزيااانُّ الاااومتثِّّااا   -54

اااازت كياااااانت مثاااا   تاااادينّ مرونتهااااا و ابلنظاااار إىل  االسااااتثمارات الرأمساليااااة األوليااااة املطلوبااااة. وهكااااذا ركَّ
الصااندو  األخضاار للمنااا   وصااندو  األماا  املتحاادة للسااكا   وهيئااة األماا  املتحاادة للماارأة وغرهااا 

يف جماال تكنولوجيااا املعلوماات واالتصااالت علاا  الانُّظ  السااحابية  اساارتاتي يا ا  يفمان املؤسساات 
ة ظ  املركزيانُّ الا تتيحهااالوظيفياة الاي  اخلصاائصوخباصة تطبيقات الرباجميات اخلدمية الاي تاو ِّّر بعا  

منظماة العما  الدولياة وهيئاة و ملوارد. وجتادر اإلشاارة إىل أ َّ بارانمج األما  املتحادة اإلمناائي التاطي  
الساحابية ظ  ملاوارد إىل الانُّ اطاي  تاة لاألم  املتحدة للمرأة قد نقل  ابلفع  أجزاء من نُظمهاا املركزيا

)جتهيز العمليات املالية واإلبالغ املايل يف حالاة منظماة العما  الدولياة(؛ وميكان اعتباار اجلوانا، قياد 
 ونقااا التاطاااي  جهاااود مااان  دزياااباااذل املدرجاااة متوساااطة مااان التعقياااد تتطلااا،  علااا النظااار خااادمات 

نظامهااا  جمماوعالاي نقلاا   املنظماة الوحياادة هايمنظماة الصااحة للبلادا  األمريكيااة  أ َّ  إال .البيااانت
 يتطل، خدمات أكثر تعقيدا . ما ملوارد إىل النُّظ  السحابية  وهوااملركزي لتاطي  

وتُاع دُّ منظمة الصحة للبلدا  األمريكية أول مؤسسة يف منظومة األم  املتحدة تنفِّذ حالا  -55
وهاو نظاام املعلوماات اإلدارياة للمكتا، الصاحي  -ملاوارد انظاام املركازي لتاطاي  لساحابيا  أمشا  ل

أملته عوام  تشم  التحدي  واحلاجة إىل جتديد نُظ  املعلومات اإلدارية  - (20)للبلدا  األمريكية
القدمية. وقد نُافِّذ نظام املعلومات اإلدارية للمكت، الصحي للبلدا  األمريكياة  اساتنادا  إىل نظاام 

  وجرت عملية التنفيذ  و قا  ملنظماة الصاحة 2016و 2015  بني عامي Workdayو َّرته شركة 
__________ 

(18) Cloud Security Alliance, "State of enterprise resource planning security in the cloud" (2018), p. 9. 

 .8املرج  نفسه  الصفحة  (19)

 املكت، الصحي للبلدا  األمريكية هو اجلها  التنفيذي ملنظمة الصحة للبلدا  األمريكية. (20)
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توليفاااا   5حااادود امليزانياااة املاصَّصاااة. ويتضااامَّن اإلطاااار  ويف للبلااادا  األمريكياااة  يف الوقااا  احملااادَّد
كياة إىل للعناصر الرئيسية لدراسة حالة بش   األسبا  الاي حادت مبنظماة الصاحة للبلادا  األمري

 .(21)يف ذل  الدروس املستفادة امب  هتنفيذو   هذا احلاختيار 

 5اإلطار  
 جتروا م  ما اةصحا ةلحلدان األمريكما

سحايب نظام اعتماد إىل منظمة الصحة للبلدا  األمريكية  جلوءأمل  اعتباراٌت متعددة  
كو  للنُّظ  السحابية  من حي  األداء الوظيفي  ت ما غالبا   إذ تاطي  املركزي للموارد.لل

يتيح للمستعملني أداء مهام عل   مما تو ِّّره النُّظ  التقليدية  مما بينية متنقلة أ ض واجهات 
األجهزة اللوحية واهلوات  الذكية. وقد اكتس  هذا االعتبار أمهية خاصة ابلنظر إىل القرار الذي 

ذته منظمة الصحة للبلدا  األمريكية إبلزام املوظفني ابستادام النظام  بصرف النظر  عن اختَّ
حبك   قائ  يف املقره . واعُترب خيار احللول السحابية أكثر أماان  من نظام عمل أدواره  ومكا 

هياك  التازين االحتياطي للبياانت والربوتوكوالت األمنية الي تستادمها النُّظ  خصائص 
 إىل ظمةموظفي املن نفاذالسحابية للحيلولة دو   قدا  البياانت. ومن االعتبارات املهمة أيضا  

نظام املعلومات اإلدارية للمكت، الصحي للبلدا  األمريكية  بسب  منها استادام األجهزة 
ختيار المشل  األسبا  الرئيسية  كما  حاالت الطوارئ. أو بعد الكوار  ما حاالتيف   النقالة

ه ضب  إعدادات  والقدرة عل  إعادة هوحتسينته املنظمة هلذا النظام دقة حسا  تكالي  صيان
 لتلبية االحتياجات املتغرة للموظفني واملديرين.

وظيفية حمدَّدة قدمية  خصائصمن  ما نوعا   مباغتا  وقد شكَّ  هذا النظام اجلديد انتقاال   
إىل تشكيالت أكثر حمدودية ألسالي، عم  نظام املعلومات اإلدارية للمكت، الصحي للبلدا  

وتطبِّّق املنظمة خطة من أرب  نقا  لتش ي  التغير  قاعدة مستادمني أوس  نطاقا .  باألمريكية
التنظيمي املتعلق بنظام املعلومات اإلدارية للمكت، الصحي وإحدا  حتول يف العقليات  من 

عل  األنشطة الربانجمية؛ التغير يلي: )أ( أسبا  إجراء التغير؛ و) ( آاثر  ما خالل تفسر
سؤوليات واملالتغير املستمر؛ و)د( آاثر التغير عل  املساءلة  ملواكبةو)ج( األدوات املتاحة 

 نظام املعلومات اإلدارية للمكت، الصحي.وإدارة 
ويف حني أ َّ احل  الذي وق  عليه االختيار قد لّّب احتياجات املنظمة   قد أ ر  أيضا   
عتماد عل  نُظ  ة وغر متوقعة يف بع  األحيا  يف جمال إدارة التغير.  االيددجحتد ت 
إعادة تصمي   التحول إىلالي أ حتها النُّظ  السحابية يف  ةالضوء عل  الفرصسلَّ  موحَّدة 

ظام املعلومات اإلدارية نتبسيطها. وأ ر  عدم القدرة عل  تكيي   أو أساسية للعمليات
ر إىل حتسني ل  يف االضطرامزية غر متوقعة متثَّ  قائ  عل  احلوسبة السحابيةالللمكت، الصحي 

أسفر عن وض  سياسات ترتب  ارتباطا  واضحا  بتنفيذ  مما السياسة التمكينية وبيئة اإلجراءات 
 طرائق تشغي  موحَّدة )جديدة(.

منظمة الصحة للبلدا   اضطراروأبلغ  دراسة احلالة عن عقبة رئيسية تتمث  يف  
دة لنظام املعلومات اإلدارية للمكت، األمريكية إىل تكيي  إجراءا ا م  خيارات التطبيقات احملدَّ 

__________ 

(21) United Nations System Staff College, "A cloud-based ERP renovates work practices and changes 

behaviour at PAHO: mini case study #2/2017" (2017.) 
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  العديد من اإلجراءات القائمة  يالصحي. واستتب  هذا األمر تكالي  إضا ية اقتضاها تكي
 االنتظام يف و 

ُ
عمليات التحدي  يف  املورِّد وجُيريدخلة عل  النظام. رصد وإدارة التحسينات امل

  يف األداء الوظيفي للرباجميات  وهوالسحابة أسبوعيا  وك  ستة أشهر من خالل حتسينات أكرب
 يتطل، تغيرا  مستمرّا  وإدارة التغير يف ممارسات عم  منظمة الصحة للبلدا  األمريكية. ما

 غر ظاهرةتكالي  التلقائية وتستتب  عمليات إعادة تشكي  النظام املتواترة وعمليات حتديثه 
 إعادة تدري،. تتمث  يف استنزاف وق  موظفي املنظمة وضرورة إجراء

 
تادرس وكما هو احلال عند النظر يف اعتماد أي حا  ساحايب  جيا، علا  املنظماات أ   -56

 شاامال   حتلايال   ريأ  جُتاالتاطاي  املركازي للماوارد و ُنظ  التحاد ت األمنياة املتصالة با مجي  جوانا،
خطااا  الطاااوارئ  بوضااا ظ  بوجاااه خاااا   الااانُّ  هذللماااااطر  ابلنظااار إىل الطااااب  االسااارتاتي ي هلااا
يف ذلاا  اساارتاتي يات اخلااروج عنااد البااا  يف  مبااا املناساابة وتاادابر التافياا  ماان حاادة املاااااطر 

 السحابية. احلوسبةتنفيذ و/أو ترحي  حلوهلا اخلاصة ابلتاطي  املركزي للموارد إىل 

 اةفةائد املتةقعا من ابة حا اة حاوما -دا  
يشر حتليا  ردود املنظماات املشااركة علا  االساتبيا  املؤسساي لوحادة التفتايش املشارتكة  -57

اسااتادام خادمات احلوسابة الساحابية تتعلاق يف كثاار  تاد عها إىلإىل أ َّ األسابا  األساساية الاي 
 األدبيااتوهاي  وائاد بيَّنتهاا   الساحابية نظار     الاي تعاود هباا الانُّظ من األحيا  ابلفوائد األساسية

بيا  خمتل  مناذج اخلدمات لدى بشدة  ويعرضها هذا التقرير إبجيا   ورِّدو هلا املج روِّ   ويبوضوح
اسااتادامها )الفصاا  الثاااين(. وماان بااني هااذه الفوائااد  يشااكِّ  اكتسااا  القاادرة مناااذج السااحابية و 

الحتياجااات املتغارة الساب، الرئيسااي رة تواكا، اية املطلوبااة بصاو الذاتياة علا  تااو ر املاوارد احلاساوب
وقابليااة   يالختاااذ املنظمااات قاارار اسااتادام احلوساابة السااحابية. وعلاا  الاارغ  ماان أ َّ قابليااة التوساا

 يتعلااااق  يمااااا تاااانيُتسااااتادما  مرتاد  مااااا ختتلفااااا  اختال ااااا  طفيفااااا    ااااإ َّ املفااااردتني كثاااارا   التكيياااا 
 إدارة التكااالي   حياا يف كفاااءة الي كاا  منهمااا إىل فضاا ماان املتوقاا  أ  يابخلاادمات السااحابية. 

مقاب  املوارد املستادمة  عال  عل  مدى  رتة من الزمن. وقد أشار عادد كبار  إال ُتد   الرسوم ال
 ابعتبارمها منمها معا   أو  يوقابلية التوس عاملي قابلية التكيي ( إىل 13من املنظمات )وعددها 

 استادام احلوسبة السحابية.الي أمل  األسبا  الرئيسية 
الاااي تو ِّّرهاااا احلوسااابة الساااحابية. األخااارى  عةالشاااائ املناااا  وتستكشااا  الفقااارات التالياااة  -58

الااي ساااقتها املنظمااات   -فنيااة الاليااة و املتقنياة و ال - واملنااا  وبوجاه عااام  ختتلاا  طبيعااة األساابا  
. وتستتب  املزا  التقنية يف كثر من األحيا   وائاد متداخلةتكو   ما بْيد أ َّ هذه التصنيفات كثرا  

 األداء.يف  ةالسالس أو أخرى مث  الت  ر

 اةةصة  اةةا جل اة طاق على اةصعمد اةعاملي -1 
 وحتتاااااجيف مجياااا  أحناااااء العااااامل  واساااا   حبضااااورمؤسسااااات األماااا  املتحاااادة غالبيااااة تمتاااا  ت -59

واأل رقااااة املنتشاااارة يف مناااااطق جغرا يااااة متباينااااة إىل كفاااااءة االتصاااااالت املتعااااددة املكاتاااا، امليدانيااااة 
يزال جيري من خالل شبكات خاصة  ال بع  تل  االتصاالتحني أ َّ  ويف والتنسيق والتعاو .
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يف انفاا  يتنااام   مااا تااؤدِّّي دورا  هاّمااا   خمصَّصااة هلااذا الغاارض   ااإ َّ البنيااة التحتيااة العامااة لإلنرتناا 
 اإللكرتوين عل  الصعيد العاملي. ضما  الرب 

شاااابكية اإلنرتناااا  التسااااتفيد اخلاااادمات السااااحابية مااان اتصاااااهلا عاااارب خطااااو   مااااا وعاااادة   -60
. وهاي مصامَّمة أيضاا  حبيا  تقادَّم بواساطة تشهد توساعا  مطاردا   الي داخليةالشبكات الرئيسية و ال

. و ضااال  عاان ذلاا    ااإ َّ ميكاان الوصااول إليهااا ماان أي مكااا  يف العاااملو شاابكة اإلنرتناا  العامااة 
  ساارعة يسااتادمو  بسالسااة  عااددا  ماان األسااالي، لضااماالرئيساايني ة مقاادِّمي اخلاادمات السااحابي
ا ماان مواقاا  خمتلفااة يف مجياا  أحناااء العااامل. ويباادو أ َّ اخلاادمات و قاادِّميالوصااول إىل اخلاادمات الااي 

السااحابية تااو ِّّر مياازة ماان حياا  إ حااة الوصااول إىل اخلاادمات علاا  نطااا  العااامل والاارب  بااني أ رقااة 
 .متفرقة ية منتشرة يف مناطق جغرا

التحتياة  تاه"بني عل  سبي  املثال  أشار مكت، األم  املتحدة خلدمات املشااري   إىل أ َّ  -61
تادع  احتياجاات املنظَّماة مان حيا  قادرة  ال تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالتاخلاصاة بالقائمة 

ياااة والشااابكات.  يماااا باااني املواقااا  اجلغرا  والتعااااو علااا  التكيااا   وإمكانياااة الوصاااول التطبيقاااات 
واملكت، منظَّمة عاملية لديها موظفو  يف معظا  منااطق العاامل. وحنان حباجاة إىل أ  نكاو  قاادرين 

". ... يكفاااي موقااا  واحاااد ملركاااز بيااااانت  اااال علااا  تاااو ر خاااربات ساااريعة يف مجيااا  أحنااااء العاااامل.
 علا  أ ااالعااملي علا  الصاعيد إ حاة الوصاول مسا لة يف ردودهاا  ذكارتواملنظمات األخرى الاي 

باارانمج األماا  املتحاادة اإلمنااائي  ومفوضااية األماا  أحااد أساابا  اسااتادام اخلاادمات السااحابية هااي 
منظمة الطرا  املدين الادويل  وهيئاة و املتحدة السامية لشؤو  الالجئني  ومنظمة الصحة العاملية  

ي  الالجئاااني الفلساااطينيني يف الشااار  ووكالاااة األمااا  املتحااادة إلغاثاااة وتشاااغ  األمااا  املتحااادة للمااارأة
 األدم )األونروا(.

 تئوا يبذلو  جهاودا   وما ويعم  مقدِّمو اخلدمات السحابية الرئيسيو  يف مجي  أحناء العامل  -62
اخلاادمات السااحابية العامااة  يلتوسااي  نطااا  تغطيااة خاادما   السااحابية. وعلاا  الاارغ  ماان أ َّ مقاادِّم  

  يقااادِّما  كالمهااا مساااات أساساااية يف جماااال آ ورمايكروساااو    يسااز و سر  الرئيسااينْي  أماااا و  ويااا،
 مااالبنية التحتية اخلدمية مث  اآلالت اال رتاضية وخدمات التازين وقواعاد البيااانت اال رتاضاية   إ 

 ت املتمثا  ساتو امليف ذلا  علا  أبسا   مباا   اا  خمتلفاا  جاّدا  يف تقادم اخلادمات الساحابية  ا تَّبعي
واخلادمات الساحابية لشابكة أمااا و   يف مجيا  أحنااء العااامل.وموقعهاا بياااانت الة إنشااء مراكاز كيفيايف  

منطقااة جغرا يااة عاارب العااامل   20تنقطاا   يااه اخلدمااة داخاا   ال عااا  موق 60متااو رة يف سر يسااز وياا، 
  يف حااااااني تغطااااااي شااااااركة املواقاااااا  املشاااااامولة هبااااااذه اخلااااادمات عاااااددوتوجاااااد خطاااااا  معلنااااااة لااااااز دة 

ميكااان إجاااراء مقارناااة  ال بلااادا  علااا  نطاااا  العاااامل. ومااا  ذلااا   140منطقاااة يف  54مايكروساااو   
تااوا ر اخلدمااة  مواقاا ماان سر يسااز تتَّاااذ شاابكة أمااا و  وياا،   فااي حاانيمباشاارة بااني هااذه األرقااام. 

علااا  األقااا   تساااتادم ماااوقعني الساااحايب  وكااا  منطقاااة تتااا ل  مااان  نظامهااااأساساااا  ل دو  انقطااااع
 تضمن وجود مراكز بياانت متعددة يف ك  منطقة. وال املناطق  ق  مايكروسو   

 ا تمراريا اخلدما -2 
 ةا املعلوماات واالتصااالت  املعرو ايشكِّ  املستوى العايل الستمرارية خادمات تكنولوجيا -63

أيضا  ابس  "اساتمرارية تصاري  األعماال"  وهاو املساتوى الاذي يارتب  بتاوا ر اخلادمات الساحابية 
ا  جغااارايف واسااا   إحااادى خصاااائص احلوسااابة الساااحابية الاااي حتظااا  أبكااارب قااادر مااان علااا  نطااا
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عمليا اااا إىل  يااد   هاااذه املنظمااات إىل نقااا تكااو  ساااببا  رئيسااايا   ماااا ثاارا  استحسااا  املنظماااات وك
احلوساااابة السااااحابية. ويشااااكِّ  ضااااما  تااااوا ر البياااااانت والاااانُّظ  جاااازءا  هاّمااااا  ماااان أماااان تكنولوجيااااا 

أل مااة  أو الطاقااةيف النقطاااع  أو ت.  سااواء تعرَّضاا  املنظمااة لكارثااة طبيعيااةاملعلومااات واالتصاااال
الظاروف غار املؤاتياة يف  يدرأ عنهاا آاثر يةالسحاب التطبيقات  ختزين بياانت حامسة يفأخرى   إ َّ 

  هاااااعملإجااااراء  ماااان ول إىل هااااذه البياااااانتالوصااااساااارعة  وتااااتمكن املنظمااااة بفضاااا موقاااا  املنظمااااة. 
 خسائر يف اإلنتاجية.أي يقلِّّ  إىل أدم حد من أي  رتة تعط  و  ما كاملعتاد  وهو

التابعة مها مراكز البياانت ويتيح ح   موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الي تقدِّ  -64
ومواقا  متعاددة  احتياطياةوتوا ُرهاا علا  نطاا  واسا  مرا اق ني الرئيسايمي اخلدمات السحابية ملقدِّ 

للتااازين االحتياااطي للبياااانت ودعمااا  علاا  نطااا  العااامل ونُظمااا  تشااتغ  علاا  ماادار الساااعة وطيلااة 
اار اسااتمرارية األعمااال بطريقااة مااا أ م األساابوع  وهااو ؤسسااات األماا  املتحاادة الااي ملميكاان  ال ييسِّّ

وقااد أكَّاادت الااردود جتمياا  هااذه املااوارد.  تسااّى لااو و   حااى أ  تضاااهيهاتسااتادم مواردهااا اخلاصااة 
تبااانيِّّ  إذ األمااار املقدَّماااة مااان املنظماااات علااا  االساااتبيا  املؤسساااي لوحااادة التفتااايش املشااارتكة هاااذا 

أناااه يُنظااار إىل أ َّ حتقياااق اساااتمرارية أعلااا  للاااادمات أساااهُ  يف البيئاااة الساااحابية مناااه يف بوضاااوح  
ئااق احملاادَّدة هبااذا الشاا    . وعلاا  الاارغ  ماان اخااتالف الطراقائمااة يف املقاار اسااتادام مراكااز بياااانت

 تااؤديإىل أ َّ احلوساابة الساحابية  قااد أشاار املنظمااات الاي ردَّت علاا  االساتبيا  اإ َّ نصاا  عادد 
 دورا  يف التاطي  الستمرارية تصري  األعمال وتنفيذها.

وهاااي  -أ َّ ثاااال  منظماااات  قااا  ستشااا  مااان الاااردود الاااي وردت علااا  االساااتبيا  يُ و  -65
 واجااهت - الوكالااة الدوليااة للطاقااة الذريااةو   ومنظمااة الصااحة العامليااة  ة للبيئااةباارانمج األماا  املتحااد

تعطااا  ال ااارتة  ابساااتمرارية اخلدماااة. وأ اااادت هيئاااة األمااا  املتحااادة للمااارأة أب َّ  يتعلاااق  يمااااحتاااد ت 
علا  مادى السانوات األربا  الاي استضاا    يهاا شاركة  أربا  سااعاتتت ااو   مل اهليئةالكام  يف 

أ  يكاو  يف  احملتما يكان مان  ومل ابلكاما   ت الربيد اإللكرتوين اخلاصة هباامايكروسو   خدما
 يداين هذا املستوى بنفس السعر. انقطاع بال آخر أ  يو ِّّر وق  اشتغالمورِّد وس  أي 

رتفعااااا  نساااابيا  ماااان دَّدة أظهاااارت أ َّ عااااددا  موماااا  ذلاااا   جتاااادر اإلشااااارة إىل أ َّ ردودا  حماااا -66
 ورِّد يفميثِّّ  حنو ثل  الردود الواردة  يعتمد حصر   عل  آليات املا ما ( منظمات املنظمات )تس 

جمااال اسااتعادة القاادرة علاا  العماا  بعااد الكااوار  يف ضااما  اسااتمرارية اخلدمااة يف املنظمااة.  علاا  
لمرأة إىل أ َّ لديها خططا  الستعادة القدرة علا  العما  سبي  املثال  أشارت هيئة األم  املتحدة ل

دمات اخلاا يمااورِّدبعااد الكااوار  واسااتمرارية تصااري  األعمااال  بْيااد أ َّ هااذه اخلطاا  تعتمااد علاا  
يثار هااذا االعتمااد يف الوقا  احلاضار مشااك  عمليااة  وال الساحابية للو ااء اباللتزاماات التعاقدياة.

 تساااتادمها مؤسساااات األمااا  املتحااادة هاااي تطبيقاااات براجمياااة أل َّ معظااا  احللاااول الساااحابية الاااي
ابلفعا  تطبيقاات ابلغاة األمهياة ألداء املهاام. بْياد أناه يثار  أو خدمية وليس  تطبيقات اسرتاتي ية

. ذلاا  أ َّ خطاا  اسااتعادة القاادرة علاا  العماا  بعااد علاا  املاادى البعياادالسااتدامة ابتتعلااق مسااائ  
توقاا   يهااا اجلهااات تالااي حسَّاا، للحاااالت األعمااال ينبغااي أ  تتالكااوار  واسااتمرارية تصااري  

 ريااخ تكنولوجيااا املعلومااات  باستحضااار . عاان العماا  املاتااارة ماان مقاادِّمي اخلاادمات السااحابية
ة علا  خادمات واساعة النطاا  ومقادِّمي خادمات  دالاأمثلاة سايلفي املارء واالتصاالت واإلنرتن   

بضاااا  أوقفاااوا أنشاااطته  بعاااد  أو   بْيااااد أ ااا  تقهقاااروايَّناااةمع  ااارتةكباااار هيمناااوا علااا  األساااوا  يف 
تفضاي إىل  ماا باني تساارع االبتكاارات التكنولوجياة الاي غالباا   ماا ذلا سنوات. وتنوع  أسبا  
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  وتغار اهتماماات - يف جمال تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت ابلغ األمهيةوهو أمر  - جتاو ها
اا إذ   اجلهااات الفاعلااة الرئيسااية يف األسااوا ق يتحااول تركيزهااا طوعيااا  إىل قطاعااات السااو  الااي حتقِّّ

مدن شدركاحل ةدخما جدد اا علدى  دةق ابة دحا قلدا وعلدى اةدرغم مدن أنَّ همم دا  أرابحا  أعل .
 اةكحدددار"أبنَّ اةقدددة  املدددك ةر ي دددح  هلدددا م مدددل، فقدددد  حدددت اب دددتمرار  خطدددك  مل اة دددحاوما حاةمددداا 

ُت تحعد متاماا اة م اريةهاحل اةيت تفقدد فمهدا هدذ  اةشدركاحل  أال . وابةتال، ي حغيي قطةن" ال
مة ةقمدا، مدن اةتفكدر اال ددرتاتمجي مدن وده  تتمتدجل ومددا مدن مدزااي تتمحده مدا ااةرئم دما وخددماهت

 اةطةيل األمد اةذ  تقت مه م  ةما األمم املتحدة.
 1اةتةصما 
تما  خطددد  ي حغدددي ةلر  ددداء اةت فمدددذيني ملؤ  ددداحل األمدددم املتحددددة أن يكفلدددةا اشددد 

ا تمراريا تصريف األعما  علدى ا درتاتمجماحل وتدداور تدروم اةتخفمدف مدن خطدر عددم وفداء 
 مقد ِّمي اخلدماحل اة حاوما ابخلدماحل اةتعاقديا.

 املزااي املتعلقا ابةتكلفا -3 
احلوساابة تكنولوجيااا الااي تعِّااد هبااا حياا  التكلفااة إحاادى املاازا  الرئيسااية  متثِّّاا  الفعاليااة ماان -67

السااحابية. ويااربِّّر مااورِّدو اخلاادمات السااحابية هااذا االدعاااء بكااو  املااوارد احلاسااوبية مشاارتكة  بااني 
يااااد   كاااا  عمياااا  نظاااار  إذ ة ضااااامالاااازابئن  وبو ااااورات احل اااا  النامجااااة عاااان مراكااااز البياااااانت ال

ة . وابإلضاااا ة إىل ذلااا   يلغاااي اساااتادام اخلااادمات الساااحابيغااار ال اساااتادامه الفعلاااي للماااوارد
 احلاساااويب والربجمياااات احلاساااوبيةعتااااد املاااادي العاماااة اساااتثمارات رؤوس األماااوال املطلوباااة لشاااراء ال

 يتص  هبا من مرا ق الرب  الشبكي. وما
ويف حني يت  الرتكيز بدرجة كبرة عل  حتقيق و ورات يف التكالي  بوصفها إحادى أها   -68

 مان الاوارد أ  ر مان هاذه الو اورات كمياا . مزا  احلوسبة السحابية   اإ َّ مان الصاع، قيااس الكثا
ماان تفااادي تكااالي  يف املسااتقب .  علاا  ساابي  املثااال   عااال  متكِّاان احلوساابة السااحابية املنظمااات 
  وميكان أ  ساعةمان التكاالي  املساتقبلية املتعلقاة ابل للتوساي ميكن أ  حيادَّ تنفياذ باى حتتياة قابلاة 

هاااذه  التطاااوير. ومااا  ذلااا    اااإ َّ عملياااة ن تكاااالي  يقلِّّااا  تطاااوير التطبيقاااات علااا  حناااو أسااارع مااا
يات  أحيااان   وال لتكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت  ا  حاليرصودة تقلِّّ  من امليزانية امل ال التكالي 

 .(22)إغفاهلايت   أو بع  التكالي  تبنيُّ 

  إىل و اااورات يف التكااااليردَّت علااا  االساااتبيا  وأشاااار عااادد كبااار مااان املنظماااات الاااي  -69
 د أ َّ معظاا  هااذه املنظماااتابعتبارهااا أحااد األساابا  الرئيسااية السااتادام احلوساابة السااحابية. بْياا

الكيفياة الااي أتتَّا  هباا هاذه الو اورات املقادَّرة مان اسااتادام  ا ياة حتديادا  بشا  و قادِّم تفاصاي  ت ال
ى تفاصااي  تفاارتض أ َّ هااذا األماار بااديهي. وقاادَّم  منظمااات أخاار  إذ احلوساابة السااحابية ابلفعاا  

  علا  سابي  منظماة العما  الدولياةو بارانمج األما  املتحادة اإلمناائي   قاد أشاارحمدَّدة يف ردودهاا. 
تاااديّن تشاااغي  )عااادم ختصااايص أي اساااتثمار رأمساااايل(  و التكاااالي  بااادء  تااادينّ إىل مسااا لة  املثاااال 

 ة األسبا  الرئيسية الستادام اخلدمات السحابية.ليف مج  تكلفة امللكية

__________ 

(22) World Bank, "Cloud computing overview", June 2016, p. 20. 
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. القيماة مقابا  املاال  َّ اخلادمات الساحابية حتقِّّاقأببارانمج األغذياة العااملي يف رده   ادوأ -70
وأورد باارانمج األماا  املتحاادة اإلمنااائي أيضااا  يف رده مساا لة "كفاااءة إدارة املصاارو ات بفعاا  مرونااة 
املااااوارد" ابعتبارهااااا إحاااادى اخلصااااائص الرئيسااااية للحوساااابة السااااحابية. وقاااادَّم  منظمااااة األغذيااااة 

أشاااارت إىل أ َّ احلوسااابة الساااحابية مكَّنااا  مااان حتويااا   إذ لزراعاااة وجهاااة نظااار مثااارة لالهتماااام وا
.  قا  الساتادامامقابا  إىل تكاالي  متغارة واضاحة  ومان الاد    وغر الظاهرةالتكالي  الثابتة 

ح هذا البيا  الفار  باني  ي إىل حسااابت  الاذي ياؤدِّّ يلاي: )أ( مناوذج احلوسابة التقليادي ماا ويوضِّّ
تكااالي  معقَّاادة تشاام  االسااتثمار الرأمسااايل يف تكااالي  العتاااد املااادي واملرا ااق  واملااوارد البشاارية  

الفاواتر عان خادمات احلوسابة الساحابية ابعتبارهاا  عادادوالرتاخيص  وغار ذلا   و) ( مناوذج إ
ا كنولوجيااااامنفعااااة. ومااااان شاااا   االنتقاااااال إىل احلوسااااابة السااااحابية أ  خيفِّااااا  تكلفااااة إدارة نُظااااا  ت

تكاو  قائماة علا  مبادأ  ماا اخلادمات الساحابية عاادة  ذل  أ َّ . تهاوصيان املعلومات واالتصاالت
اساااتادام املاااوارد  يتااايح للمساااتادمني النهاااائيني مماااا الاااد   عناااد الطلااا،  أو "الاااد   أوال  أبول" 

ااق اسااتفادة قصااوى ماان املااوارد احلاساا .وقاا  احلاجااة إليهااااحلاسااوبية  وبية  احلوساابة السااحابية حتقِّّ
ض افااااخنسااايما خاااارج أوقاااات الاااذروة. وابإلضاااا ة إىل  وال وختفِّااا  تكاااالي  التشاااغي  والصااايانة 

نفقات تشاغي  تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت من تكالي  الشراء  قد يتسى للوكاالت احلد 
ات وبراجمياات حاساوبية إذا تضمَّن االتفا  التعاقدي معادّ النظام حتدي  ت ن، تكلفة عمليات ب

وميكاان خفاا  أقاا    وظفنياملطلااو  ماان املاا اإلمجااايل العااددجدياادة. وابإلضااا ة إىل ذلاا    ااإ َّ 
 .ةتكالي  استهالك الطاق

 األم مااةفةائد  -4 
وتارة التهديادات  ة يفد    ل  الصعيد العامليعاستادام شبكة اإلنرتن   صاحب  تزايد   -71

واحلاااواد  اإللكرتونياااة. وهكاااذا شاااهدت السااانوات األخااارة عاااددا  متزايااادا  مااان تساااريبات ضاااامة 
علااا   السااايربانيةواد  احلاااقرصااانة وغااار ذلااا  مااان أشاااكال والخااارتا  االعملياااات مااان للبيااااانت و 

 مجيااا  القطاعاااات واجملااااالت. وتشاااكِّ  مؤسساااات األمااا  املتحااادة أهااادا ا    الصاااعيد العااااملي طالااا
 ابر ة  وهي مدركة هلذا االجتاه.

أحااد األساابا  الرئيسااية السااتادام  هااذه املنظمااات بع لاا ابلنساابةوميثِّّاا  عنصاار األماان  -72
ات أ َّ حتسااني أماان البياااانت يشااكِّ  أحااد دوا عهااا نظماااحلوساابة السااحابية. وقااد ذكاارت مخااس م

ماااان البياااااانت أحااااد عتاااارب بعاااا  املؤسسااااات أالوقاااا  نفسااااه  ت   ويف العتماااااد احلوساااابة السااااحابية.
التحاااد ت الرئيساااية الاااي ينطاااوي عليهاااا اساااتادام خااادمات احلوسااابة الساااحابية. وسااااق  ثاااال  

 منظمات صراحة  أمن البياانت السحابية ابعتباره حتد  .

ات الي تعترب أ َّ احلوسابة الساحابية م موناة أ َّ مقادِّمي اخلادمات الساحابية نظموترى امل -73
ات تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت يف املؤسساات لتنظاي  األمان وصاونه لو  أكثر من إدار مؤهَّ 

واساتنادا  إىل هاذا التعليا    اإ َّ مقادِّمي اخلادمات الساحابية  .يف مشهد التهديادات املتغار ابطاراد
من متوي  االستثمار يف القادرات   ميكِّنه ما   واحل    وهويستفيدو  من املزا  املت تية من النطا

ة والبشاارية ماان أجاا  حتسااني أماان الفضاااء اإللكاارتوين. وت عتاارب بعاا  املنظمااات الااي قااّدم  التقنياا
( أ َّ كبااار مقاادِّمي اخلاادمات السااحابية العامااة )مثاا  ة مااثال  فكريااردودا  )املنظمااة العامليااة للملكيااة ال

قاادر كاااف ماان أماان هاا  الوحياادو  القااادرو  علاا  تااو ر شااركة مايكروسااو   وغوغاا  وأمااا و ( 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الوق  الراهن.
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ويف املقاب   يستتب  االعتماد عل  مقدِّم خدمات سحابية خارجي مان األطاراف الثالثاة  -74
ية يفار  تركُّازا    من كبار ماورِّدي اخلادمات الساحابا  أ َّ العدد احملدود جدّ  كما  خطرا  جديدا  ابلفع  

كبرا  لبياانت  بعة ملنظومة األم  املتحدة يف عدد قلي  من مراكز البياانت الت ارية. وتبنيِّّ موجة 
   -الاي مسَّا  يف اآلوناة األخارة أكارب شاركات اإلنرتنا  واالخرتاقاات الضاامة تسري، البيااانت 

وغااااااا  يف تشااااااارين   وشاااااااركة غ2018شاااااااركة أماااااااا و  يف تشااااااارين الثااااااااين/نو مرب حاااااااد  ل كماااااااا
ليساااا  أ َّ هااااذه الشااااركات  - 2018وشااااركة  يساااابوك يف أيلول/سااابتمرب  2018األول/أكتاااوبر 
أ َّ العدياد مان مساتادمي اخلادمات الساحابية  ات يف هاذا الصاددطر. ومان املفارقامبن ى عن اخل

وسااائ   ابألمااا . وابلنظاار إىل أ َّ  مااا نوعااا  الااي تقاادِّمها هااذه الشااركات قااد يشااعرو  شااعورا   ائفااا  
تضفي غموضا  عل  أمان الفضااء اإللكارتوين   مان الواضاح أ َّ إجاراء  ما اإلعالم والشركات كثرا  

 تقيي  متوا   للمعاير األمنية ليس ابألمر اهلنيِّّ ألّي منظمة.
متطلباااااات ابلضااااارورة ة كباااااار مقااااادِّمي اخلااااادمات الت اريااااا  يلاااااّب  ال وعااااالوة علااااا  ذلااااا   -75

األماااا  املتحاااادة ولااااايس يف وسااااعه  حتقيااااق االسااااتفادة الكاملااااة مااااان اخلصااااائص األمنيااااة ملنظومااااة 
اإلمكانيااات الااي تو ِّّرهااا مؤسسااات األماا  املتحاادة. ويُعتاارب تبااادل املعلومااات والتعاااو  يف الوقاا  

واجااه ي. وماان انحيااة أخاارى  الساايربانية ودرئهاااالااراهن أحااد العناصاار الرئيسااية لكشاا  التهدياادات 
  حيقِّّاق هلا مباا قيق توا   دقياق باني محاياة املاوارد واملهاارات واملعلومااتحت حتدي و الت اريو  دورِّ امل

 الدويل. أو ميزة تنا سية وبني تقامسها ضماان  لسالمة أوس  نطاقا  عل  الصعيد الوطي
أ  يساااعد مؤسسااات األماا  ة وتكميلياا ةج بديلاااستكشاااف ُ ااالتعاااو  علاا  وماان شاا    -76

جتنا، بعا  أوجاه الوقا  نفساه  ويف دقة للحوسبة الساحابية املتحدة عل  بناء أمن أمش  وأكثر 
كبااار مااورِّدي قاادِّمها  يالقصااور النامجااة عاان االعتماااد املفاار  علاا  اخلاادمات السااحابية العامااة الااي 

 النموذج التقلياديمن وتتيح احلوسبة السحابية أمنا  سحابيا   وهذا يف حد ذاته أ ض   اخلدمات.
أل ااا تتاايح  أقاا  تكلفااة وأكثاار كفاااءة وأيساار إدارة  ة . وميكاان أ  تكااو  هااذه اخلدمااالقااائ  يف املقاار

مان  من حي  إ ا تادار اساتباقيا  وض  سياسات مركزية  وميكن أ  تو ِّّر مستوى أعل  من األمن 
كاني األما   ريق من خرباء األمن. ومن مزا  احللول األمنية القائمة عل  احلوسابة الساحابية مت قِّب 

 لسياسات والقواعد األمنية.مركز واحد ل االعتماد عل املتحدة من 
 وتااادع  اجلهاااود الاااي يباااذهلا املركاااز الااادويل للحوسااابة لتعزياااز اخلااادمات األمنياااة وتطويرهاااا  -77
سااايما جهاااوده الرامياااة إىل املزاوجاااة باااني تااادابر تقنياااة حمضاااة وباااني جوانااا، "أكثااار مروناااة" مااان  وال

عي لاادى عمالئااه/املنظمات األعضاااء.  هااي امجاا ااج اتباااع ملعلومااات واخلااربات  التعاااو  وتبااادل ا
تشكِّ  خطوة صو  تو ر خدمات أمنية تالئ  احتياجات منظومة األم  املتحدة. وياورد الفصا  

 اخلامس مزيدا  من التفاصي  عن خدمات املركز الدويل للحوسبة.
 اااادت يف ردودهاااا علااا  االساااتبيا  أب اااا أواالحتااااد الربيااادي العااااملي مااان املنظماااات الاااي  -78

فاا  إ اء األمان الساحايب بتصامي  وتنفياذ خادمات ساحابية خاصاة باه اعتمدت   ا  مكيَّ درس  و 
ااذ االحتاااد قاارارا  متبصاارا  بعاادم هإىل البلاادا  األعضاااء  ياا   ماا  االسااتعانة أيضااا  باادع  املركااز. وقااد اختَّ

بعاااة لكاااربى اجلهاااات الت ارياااة املاااورِّدة للاااادمات اساااتادام الباااى التحتياااة للحوسااابة الساااحابية التا
  يكاو  موقا  البنياة التحتياة أبهاذا القارار  ويقضايغوغ . شركة  أو السحابية  مث  شركة أما و 

والبياااانت الااي تستضاايفها موجااودا  يف سويساارا يف إطااار واليااة قضااائية حتاارتم متامااا  امتيااا ات األماا  
صاااغر مااان رغ  ابلاااز مااا  مقااادِّم خااادمات اتصااااالت حملاااي املتحااادة وحصااااان ا  وأ  يتعااااو  املركااا
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العاملية الرئيسية. وهو ي عترب إمكانية الوصول إىل الشبكة واألمان  جهات التوريدح مه قياسا  إىل 
واحلماية اللذين يو ِّّرمها هذا املورِّد كا ية لتلبية احتياجات النظام احملدَّد الذي يشاغِّّله. وياورد املر اق 

 التفاصي  عن النهج الذي يتَّبعه االحتاد الربيدي العاملي. األول مزيدا  من

   األداءاملرونا واة ة ا  -5 
حتاادَّد مواصاافات معظاا  املنت ااات السااحابية مساابقا  وخُتتاارب وتصاامَّ  حبياا  تكااو  سااريعة  -79

يف األحاااوال العادياااة اختياااار املنت اااات ومعااااير التشاااغي  علااا   الااازابئنوساااهلة التنفياااذ. وإبمكاااا  
بشااك  اخلدمااة متاحااة لالسااتادام  صاابحبينيااة سااهلة االسااتادام  وت واجهااةإلنرتناا  عاان طريااق ا

املاااوارد احلاساااوبية  تشاااغي تلااا  اختال اااا  جاااذر   عااان طاااول عملياااة ه العملياااة خت. وهاااذي تقريباااا   اااور 
 زياااد بيئاااة تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت سالساااة.ا تحباااّق علااا  أ ااا االتقليدياااة  ويُنظااار إليهااا

التكييا  يف املنت اات  إىل املروناة ونطاا ُ  الواضاحان، السلب من هذا النهج  هو اال تقار اجل أما
 السحابية املوحَّدة واجلاهزة.

ومفوضاية شاؤو  الالجئاني  مث  األمانة العامة لألما  املتحادة - املؤسساتوتشر بع   -80
صاااراحة  إىل  - (يونيساااي الومنظماااة األمااا  املتحااادة للطفولاااة ) واملنظماااة العاملياااة للملكياااة الفكرياااة

بضاااعة وقاااد وردت ضااامن األسااابا  الرئيساااية الساااتادام احلوسااابة الساااحابية. يف األداء السالساااة 
إىل هاااذه امليااازة بعباااارات خمتلفاااة.  علااا  سااابي  املثاااال  أشاااارت الوكالاااة الدولياااة  تشااارردود أخااارى 

تطااوير التطبيقااات وتاارة ".  احلوساابة السااحابية تتاايح تسااري  تنفيااذ أساارعوتاارة للطاقااة الذريااة إىل "
ميكن أ  يستغر  طل، العديد من احلكومات واملنظمات خلاوادم جديادة وتركيبهاا  إذ احلاسوبية 

 مواكبااااةتكاااان ماااادة أطااااول. وشاااادَّدت ردود أخاااارى علاااا   مل مث إنشاااااء تطبيااااق جديااااد أسااااابي   إ 
الي جتنيها املنظمة )برانمج األغذياة العااملي(  وهاي مزياة  ن املنا  ابعتبارها ماالحتياجات املتغرة 

 يف األداء. السالسةقوِّم ميكن أ  تكو  هلا صلة مباشرة مب

 تم ر االوتكار -6 
قاادر   علاا  ختصااايص  بفضاا يكااو  مقاادِّمو اخلاادمات السااحابية الرئيساايو    مااا عااادة   -81

موارد كبرة للبح  والتطوير  قادرين عل  استادام وعرض منت ات وتكنولوجيا حديثة ومبتكرة 
  اااارادى املنظمااااات جمارا ااااا.يف بااااوترة يصااااع، علاااا  إدارات تكنولوجيااااا املعلومااااات واالتصاااااالت 

كاارة يف تقاادم خاادمات مبت باادوره اخلاادمات املتاصصااة األصااغر ح مااا   يمقاادِّم اسااتطاعة ويف
 .الي يكثر  يها اإلقبال عل  منت ا  األسوا  

وهناااك العديااد ماان التكنولوجيااات واملنت ااات الرقميااة اجلدياادة  مثاا  الااذكاء االصااطناعي  -82
وتقنيااة سلساالة الساا الت املغلقااة وحتلياا  البياااانت الضااامة  تقاادَّم علاا  وجااه الساارعة علاا  أ ااا 

يسهِّّ  عل   ما إم ومايكروسو   وغوغ   وهو يب. خدمات سحابية من قِّب  شركات مث  آي.
اء تطبيقات استنادا  إىل هاذه اخلادمات.  علا  سابي  شنإمستادمي اخلدمات السحابية جتري، و 

منظمة الطرا  املادين الادويل إىل تساار أدوات مبتكارة مثا  الاذكاء االصاطناعي  رد املثال  أشار
 ت السحابية.ابعتباره أحد األسبا  الرئيسية الستادام اخلدما

 مساات خدماتياة مبتكارة أو تاو ِّّره مان مناا   وما ةيالسحاباخلدمات غر أ َّ الوصول إىل  -83
مبتكارة بصااورة تلقائيااة. وقااد اعرت اا  بعاا   حللااول املنظمااات املتلقيااة للااادمات اعتمااادكفا  ي ال
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يف حاني أشاارت أشاارت األماناة العاماة لألما  املتحادة إىل  ار  االبتكاار   إذ الردود هبذا األمار.
  وسالَّم  املنظمتاا  معاا  أب َّ االبتكاار هاو ياةاالبتكار  اتمنظمة األغذياة والزراعاة إىل   دة القادر 

  .يالعم يفعِّلهاإمكانية يتعني أ  
منظمات مس لة االبتكار  عل  حنو ما  عل  أنه أحاد األسابا  الرئيساية  وذكرت س ُّ  -84

ومكتاا، األماا  املتحاادة خلاادمات   لعامااة لألماا  املتحاادةالسااتادام اخلاادمات السااحابية )األمانااة ا
ومنظماااة الطااارا  املااادين الااادويل    ومنظماااة الصاااحة العاملياااة منظماااة األغذياااة والزراعاااة   و املشااااري 

(  بينمااا ذكاارت اثنتااا  صااراحة  حتاادي  تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت )منظمااة يونيسااي وال
 الطرا  املدين الدويل واليونيدو(.

 يث تك ةةةجما املعلةماحل واالتصاالحلدحت -7 
التحاادي   وهااو مفهااوم ذو صاالة  ضاامن قائمااة  ن املنظمااات إىل مساا لةت قلااة مااأشااار  -85

اسااااتادام اخلاااادمات السااااحابية. وميكاااان أ  تااااو ِّّر التكنولوجيااااات  حاااادت هبااااا إىلاألساااابا  الااااي 
لئن كا  السحابية حالا الستبدال نُظ  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الي عفا عليها الزمن. و 

صعوبة تقدير هذه املنفعة كمّيا    إ َّ احلوسبة السحابية ميكن أ  تضطل  بدور حتفيازي هاام المن 
 ن عوام  توطيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التنظيمية بصورة مثمرة.وأ  تشكِّ  عامال  م

ضرورة أ  جتاري املنظماات حتلايال  دقيقاا  لبناهاا التحتياة  يرب اوم  ذل   يود املفتشا  أ   -86
الحا  الفرياق املااتص   كمااالقائمة قب  مباشرة مشروع حتدي  استنادا  إىل احلوسابة الساحابية. 

  وهو  ريق مشرتك بني الوكاالت يت ل  من خرباء يف جماال تكنولوجياا املعلوماات أبمن املعلومات
واالتصااااالت   اااإ َّ االنتقاااال إىل احلوسااابة الساااحابية قاااد يشاااكِّ  عبئاااا  ثقااايال  علااا  البنياااة التحتياااة 

 كانا  مساتادمة ابلفعا  بشادة. أو إذا كان  البى التحتياة للشابكة القائماة غار موثوقاة القائمة
إماااا حتساااني الباااى التحتياااة للشااابكة قبااا  النظااار يف االنتقاااال إىل  مااان الواجااا،احلااااالت   هاااذه ويف

اعتماااد حوساابة سااحابية  ينبغااي  باادال  ماان ذلاا   النظاار يف أو خمتلطااة أو حوساابة سااحابية عامااة
هااذا  وقااد أكَّاادت منظمااة األغذيااة والزراعااة .(23)خاصااة علاا  خاا  خمصَّااص حتدياادا  هلااذا الغاارض

  اجلدياااد أشااارت إىل أ َّ مناااوذج احلوساابة السااحابية إذ  االساااتبيا  املؤسساايعلاا  ردهااا األماار يف 
استنادا  إىل خدمات مركزية  يتطل، قدرة أكرب عل  االتصال اإللكرتوين ابلشابكة )البنياة التحتياة 

ا تعكاا  ساايما ابلنساابة للااادمات السااحابية العامااة  وأ اا وال للوصااول إىل اإلنرتناا ( الشاابكية 
الشبكة )نطاا  تارددي ديناامي مقابا  نطاا  تارددي اثبا (  ولكان يلازم وقا   تنقيح منوذجعل  

 ديدة.اجللول احللبدء تنفيذ 
وهناااااك بعاااا  املااااااطر املتصاااالة مبسااااع  حتاااادي  البااااى التحتيااااة لتكنولوجيااااا املعلومااااات  -87

 ةالت ارياقاوم هباا مقادِّمو اخلادمات يواالتصاالت لدى املنظمات. ذل  أ َّ محالت التساويق الاي 
ماادى  أو املنت ااات واخلاادمات اجلدياادة البتكاريااةعاا  ماان الصااع، أحياااان  تقيااي  البعااد احلقيقااي جت

تاو ِّّر مازا   ال ي ذل  إىل   دة اإلنفاا  علا  حلاولمة بعينها. وميكن أ  يؤدِّّ مالءمتها حلالة منظَّ 
معاااير تصاابح  ال قااد . وماان اجلاادير ابلااذكر أيضااا  أ َّ املنت ااات املبتكاارةتتناساا، ماا  االحتياجااات

 الطوي . أو عل  املديني املتوس  مهنية
__________ 

(23) Information Security Special Interest Group, "Use of cloud computing in the United Nations 

system", p. 17. 
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يتصاااا   حساااا، بتحاااادي  البااااى التحتيااااة لتكنولوجيااااا املعلومااااات  ال ومثااااة جاناااا، آخاااار -88
واالتصاااالت الااي تسااتادمها منظمااة مااا  باا  يتصاا  أيضااا  مب موعااة مهااارات املااوظفني املتااوا رة. 

يف جمااال تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت   ةات الاااي تشااو  املهاااارات الداخلياااف اااو ذلاا  أ َّ ال
أشارت منظماة واحادة قد تشكِّ  عقبة يف طريق االبتكار والتحدي  داخ  املنظمات. و  ما كثرا  

علااا  األقااا  )وهاااي منظماااة العمااا  الدولياااة( صاااراحة  إىل نقاااص املهاااارات الداخلياااة ابعتبااااره ساااببا  
أشاارت إىل  إذ ات أخارى دوا ا  مماثلاة منظما ت عادةالختيار خدمات احلوسبة السحابية. وذكر 

 اخلااادمات الساااحابية  تنفياااذالعلياااا مااان خاااالل  املهنياااةواملعااااير االساااتفادة مااان املمارساااات اجليااادة 
 جنا  عمليا ا الداخلية.إلكا  لزاما  بذل مزيد من اجلهود وتطوير املهارات  وإال

 املد ااة ماحل مزااي اخلصائص اةةظمفما و  -8 
املنظمااات الااي ردَّت علاا  االسااتبيا    ااإ َّ بعاا  املنت ااات السااحابية  حساا، عاادد ماان -89
ولايس مان خاالل قناوات  ماا خدماة أو علا  الصايغة الساحابية لتطبياق إال غر متاحاةمسات تتيح 

التو ياا  التقليدياااة ذات الرتكياا، احمللاااي للتطبيقاااات واخلاادمات ومتّلكهاااا. ولعاا  ماااورِّدي الرباجمياااات 
وقااا  شاااراء النساااخ التقليدياااة ملنت اااا    أو لسااامات مااان أجااا  تثباااي واخلااادمات يااادرجو  هاااذه ا

واجتاذا  العمااالء إىل الصاايغ السااحابية. وماان املاارجَّح جااّدا  أ  تتزايااد أمهيااة هااذا االجتاااه وأ  يااؤثِّّر 
 عل  قرارات الشراء يف املستقب .

يف متاحاااة بااانفس املساااتوى  غااارإدارة املاااوارد البشااارية  تطبيقااااتوالحظااا  اليونساااكو أ َّ  -90
 مان ا  كثار   أ َّ  كماا   أل َّ احللول الي تقادِّمها جهاات التورياد الرئيساية كلهاا براجمياات خدمياة  املقر

تكااو  متاحااة ابلنظاار إىل أ َّ العديااد ماان جهااات  لاان أو تكاان مل اخلصااائص الوظيفيااة )املسااتقبلية(
الحظا   كماا  الساحابية وشا َّع  بشادة علا  االنتقاال إىل الساحابة.التوريد ركَّزت عل  احللول 
أكثااار  عالياااة مااان حيااا  التكلفاااة   قاااد تقااارَّر  التطبيقاااات املثّبتاااة يف املقااارأناااه علااا  الااارغ  مااان أ َّ 

شاركاء التنفياذ مجيا  هباا  يويوصاأكثار استادام احلوسبة السحابية أل ا حا لاة خبصاائص وظيفياة 
 .نياحملتمل
اختياار اخلادمات د عتهاا إىل مات أخرى ردَّت عل  االستبيا  أسبااب  مماثلة وذكرت منظ -91

 قااال مركااز الت ااارة الدوليااة إ َّ بعاا  مسااات املنت ااات واخلاادمات غاار متااوا رةهكااذا السااحابية. و 
خيااارات سااحابية. وذكاارت هيئااة األماا  املتحاادة للماارأة مساا لة "تااوا ر منت ااات وخاادمات  يف إال

يمااة الااي تضاايفها الساامات اجلدياادة املتاحااة بصااورة تلقائيااة   ضااال  عاان أ ضاا " وأشااارت إىل الق
 خدمات جديدة. أو اتإمكانية إضا ة مس

ذلاا   ذكااارت بعاا  املنظمااات  إىل جانااا،  وائااد االبتكااار والتحااادي   وعااالوة علاا   -92
مااان أ ياااد باااه مااان مزياااة وظيفياااة تتيحهاااا املنت اااات الساااحابية   كااارة حتصاااني مواردهاااا  مباااا مقروناااة

قااد ينشاا  ماان  ممااا ولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت الااي تسااتادم خاادمات احلوساابة السااحابيةتكن
. ذلاا  أ َّ املنظمااات تاارى أ َّ خيااار اخلاادمات السااحابية حمصَّاان ماان التقااادم حتااد ت يف املسااتقب 

سايما يف  ال الذي ميكن أ  يعرتي املنش ت ذاتية االستضا ة  وذل  بفض  التحاديثات املتكاررة 
 الرباجميات اخلدمية  وتفضي  مقّدمي اخلدمات للصيغ السحابية.  مكوّ 
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 ابة حا اة حاوماق املخاطر واةتحدايحل -اثة اا  
 ساالف  اإلشااارة  ولكنهااا تنطااوي أيضااا   كمااا   املاازا تتاايح احلوساابة السااحابية العديااد ماان  -93

علاا  خماااطر. وماان الساامات الرئيسااية للحوساابة السااحابية أ َّ مراكااز البياااانت عاان بعااد تستضااي  
العدياااد مااان املواقااا  يف مجيااا  أحنااااء تنشااائ نسااااا  متعاااددة منهاااا ُتساااتادم يف تطبيقاااات وبيااااانت و 

العامل. ومن مث كان  بع  املااطر املرتبطة ابحلوسبة الساحابية هاي نفاس املاااطر املال ماة لاُنظ  
كنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت التقليديااة الااي تسااتادم أسااالي، جتهيااز البياااانت واملعلومااات ت

عن بعد وعن طريق التو ي   حي  تو َّع البياانت واملعلومات عارب شابكات النطاا  العاري  و/أو 
  عل  شبكة اإلنرتن    ضال  عن املااطر املرتتبة عن االستعانة مبصادر خارجية لتو ر اخلادمات

يقتضااااي اختاااااذ املزيااااد ماااان  مااااا ماااان األطااااراف الثالثااااة  وهااااوأكثاااار  أو  اعلااااةحياااا  تتاااادخ  جهااااة 
 االحتياطات األمنية.

ابلبيااانت  يتعلق  يماوتتص  التحد ت املرتبطة ابحلوسبة السحابية أيضا  مبسائ  السرية  -94
ميكن نق   أو اطر اخلاصة. وجتدر اإلشارة إىل أ َّ ابإلمكا  التافي  من حدة املا أو احلساسة

بعاا  جواناا، املااااطر جزئيااا  إىل مقاادِّم اخلاادمات السااحابية بوضاا  ضااماانت تعاقديااة واضااحة  
يف مجيا  األحاوال. ومان هاذا املنطلاق قاد تقارِّر املنظماات قائماة بعا  املاااطر بق  وم  ذل  سات

 علا  اساتادام بعا  احللاول الساحابية قْصاركميات ضاامة مان املعلوماات احلساساة   عاجلالي ت
لاادى الساارية. وهااذا يف الواقاا  هااو احلااال املصاانَّفة ماان حياا  تعاااجل سااوى احملتااو ت غاار  ال نُظاا 

بياااانت ال معاجلااةالعديااد ماان املنظمااات الااي قاارَّرت عاادم اسااتادام حلااول احلوساابة السااحابية يف 
 .هاختزين أو سريةال

  ة ابحلوسااابة الساااحابية املرتبطااا احملااادَّدةوتااادرك مؤسساااات األمااا  املتحااادة متاماااا  املاااااطر  -95
ااادت ذلااا  الاااردود علااا  االساااتبيا  املؤسساااي لوحااادة التفتااايش املشااارتكة واملقاااابالت الاااي  كماااا أكَّ

 أجراهاااا املفتشاااا . وعاااالوة علااا  ذلااا   أجااارى الفرياااق املااااتص أبمااان املعلوماااات حتلااايال  ملاااااطر
وكاااالت األماا   وقاادَّم توصاايات بشاا   التافياا  ماان املااااطر  وخلُااص إىل أ َّ  احلوساابة السااحابية

مدجل تغدر أطدر اةعمدل ف .(24)كا  منهاا  سايا يف املتحدة ينبغي أ  جتري حتليلها اخلا  للمااطر 
واألطر اةت  ممما ونشةء خماطر جديدة، ي حغدي إجدراء تقمممداحل ةلمخداطر ابنت دام  وأن تكدةن 

وجتادر   أ   قرار ابعتمداد حلدة  ابة دحا اة دحاوما.  أ ا ما هذ  اةتقممماحل خطةة إةزامما
ختصَّص هلا يف معظ  احلااالت ماوارد حمادَّدة. ويارى املفتشاا   ال اإلشارة إىل أ َّ تقييمات املااطر

 أنه قد يكو  من املستصو  ختصيص ميزانية هلذا الغرض حتديدا .
ر ا املنظمات يف ردودهاا علا  وتتضمن الفقرات التالية حملة عامة عن التحد ت الي ذك -96

االستبيا  املؤسسي. وعل  الارغ  مان عادم اإلباالغ عان أّي مشااك  كبارة   اإ َّ مساع  االنتقاال 
واساعة مان الانُّهج الاي و خيلو من حتد ت. وتبانيِّّ الاردود جمموعاة متنوعاة  ال إىل احلوسبة السحابية

  ذل   يوجد قدر أساسي مان الاوعي وعيها هبذه التحد ت. وم اتدرجمن تتَّبعها املنظمات و 
 اا احلوسابة أ ر  املاااطر الرئيساية الاي ح  ابملااطر عل  نطا  املنظومة  وحدَّدت املنظمات بوضاو 

__________ 

(24) Information Security Special Interest Group, "Use of cloud computing in the United Nations 

system", p. 5. 
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ر املوجز الت ميعي التايل تقاس   فيدة وأ  ياو ِّّر منظاورا  أوسا  املربات اخلالسحابية. وميكن أ  ييسِّّ
 احللول السحابية.ذ تنفيبش   التحد ت الي ينطوي عليها مسع  

 احتما  فقدان حةكما تك ةةةجما املعلةماحل واالتصاالحل -أةف 
تعااااجل مساااائ  حوكماااة تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت إدارة التكنولوجياااا يف مقابااا   -97

ق يااوكمااة  يف مجلااة أمااور  حتقماان آليااات احلماان الااال م أ  تكفاا  آليااة   .(25)التكنولوجيااا نفسااها
 حابية  ب  وأيضا  حتديد التوقعات وإدار ا بفعالية. ومن احملتما   قادا  احلوكماةاحلوسبة السمزا  
عاادد الااتحك  يف تقلاايص  عاليتهااا أل َّ الوكاااالت قااد تفااوِّض مقاادِّمي اخلاادمات السااحابية أماار  أو

 لا من املسائ  الي قد تؤثِّّر عل  أمنها. ومان شا    قادا  السايطرة أ  يفضاي إىل عادم القادرة ع
   وتاااادهور يف األداءهاااااوتوا ر  تهاوسااااالم رية البياااااانتنقااااص يف ساااااالمتثااااال ملتطلبااااات األماااان  و 

 .(26)جودة اخلدمة  ونشوء حتد ت يف جمال االمتثال ويف
 حلوكماااااة تكنولوجياااااا املعلومااااااتوميكااااان تنظاااااي  احلوكماااااة و قاااااا  للمعااااااير املقبولاااااة دولياااااا   -98

 .(27)تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيات املتصلة هباواالتصاالت مث  أهداف الرقابة املتعلقة ب

 املتطلحاحل األم ما اجلديدة -ابء 
يفااار  تعااادُّد مساااتادمي احلوسااابة الساااحابية والوصاااول عااان بعاااد إىل خااادمات احلوسااابة  -99

د الكيااااانت املنارطااة يف العملياااة خمااااطر أمنياااة. علاا  أ َّ ابإلمكاااا  ختفيااا  حااادة السااحابية وعااادُ 
هو ش   أّي نوع مان أناواع  وكما ملااطر بتطبيق عمليات وآليات أمنية تقليدية.الكثر من هذه ا

االعتبااارات  وتتااو عاألمنيااة والتغلاا، عليهااا.  والتحااد ت التكنولوجيااا  ماان الواجاا، إدارة املااااطر
املعلوماات تقليدياة  مثا  األمان املاادي ملرا اق تكنولوجياا العاماة و ال منياةاألشاواغ  باني ال ما األمنية

اخلاصاااة ابخلااادمات الساااحابية  ساااائ واملالتحقاااق مااان هوياااة املساااتادم النهاااائي   أو واالتصااااالت
. وحياااادِّد منااااوذج اخلاااادمات السااااحابية مسااااؤوليات بعاااا  الساااامات االسااااتادام املعتماااادةومناااااذج 

وذج منااا  يف حاااني حيااادِّد اختياااار هااااوامتالك   الرئيساااية للتطبيقاااات ذات األمهياااة البالغاااة ألداء املهاااام
 احملدَّدة. عام( االحتياجات األمنية واإلضا ية أو )خا  استادام بعينه

وعالوة عل  ذل   يطوِّر االحتاد الدويل لالتصاالت  من خالل األ رقة الدراسية التابعاة  -100
لقطاااااع تقياااايس االتصاااااالت ابالحتاااااد  املعاااااير الدوليااااة املعرو ااااة ابساااا  توصاااايات قطاااااع تقياااايس 

يف ذلااا  التوصااايات املتعلقاااة بتعزياااز أمااان احلوسااابة الساااحابية. وجتتمااا  اجلمعياااة  مباااا االتصااااالت 
__________ 

يالئااا  مااان  وماااا تعااارَّف حوكماااة تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت أب اااا نظاااام يكفااا  إرسااااء اهليكااا  املناسااا، (25)
ملااااوارد تكنولوجيااااا املعلومااااات  ناساااا،راف والرصااااد والرقابااااة ضااااماان  لالسااااتادام املمسااااتو ت صاااان  القاااارار واإلشاااا

 ألهدا ها االسرتاتي ية. أو واالتصاالت دعما  للمهمة الي تضطل  هبا املنظمة

(26) Information Security Special Interest Group, "Use of cloud computing in the United Nations 

system", p. 6. 

أهااداف الرقاباااة املتعلقاااة بتكنولوجيااا املعلوماااات والتكنولوجياااات املتصاالة هباااا هاااي جمموعااة مااان أ ضااا  املمارساااات  (27)
املتعلقااة إبدارة تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت وضااعتها رابطااة مراجعااة ومراقبااة نظاا  املعلومااات ومعهااد حوكمااة 

  املعااير الدولياة معياار "تكنولوجياا املعلوماات: حوكماة تكنولوجيا املعلومات التاب  هلا. ومن األمثلة األخارى علا
؛ ومعيااااار "تكنولوجياااااا ات؛ ومنااااوذج نضااااج القاااادر ISO/IEC 38500:2015تكنولوجيااااا املعلومااااات للمنظمااااة"  

 .ISO/IEC 20000املعلومات: إدارة اخلدمات"  سلسلة املعيار 
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األ رقاة  يتعاني أ  تدرساهاالعاملية لتقييس االتصاالت مرة كا  أربا  سانوات لتحدياد املواضاي  الاي 
وماات الدراسية التابعة لقطاع تقييس االتصاالت  الاي تتكاو  مان خارباء يف جماال تكنولوجياا املعل
منه  خرباء من القطاع اخلاا . وتتضامن التوصاية   ITU-Tواالتصاالت من مجي  أحناء العامل  ضِّ

X.1601(  إطاااارا  ألمااان احلوسااابة 2015)تشااارين األول/أكتاااوبر  2015 عاااام   الاااي صااادرت يف
الساحابية يقادِّم حتلايال  للتهديادات والتحاد ت األمنيااة يف بيئاة احلوسابة الساحابية ويضا  منه يااة 

التافياا  ماان حاادة التهدياادات األمنيااة والتصاادي قتضااي طااار لتحديااد القاادرات األمنيااة الااي تإ
األ رقاااة الدراساااية التابعاااة لقطااااع تقيااايس االتصااااالت اب  املشااااركة يف و  .(28)للتحاااد ت األمنياااة

عا مؤ  داحل األمدم اجلهات الفاعلة املهتمة هبذا األمر.  يف وجه مفتوح ويةد املفتشدان أن يشدج ِّ
ة علدددى املشددداركا و شدددا    تطدددةير معددداير تك ةةةجمدددا املعلةمددداحل واالتصددداالحل ذاحل املتحدددد
فمها املعاير املتعلقا اببة حا اة حاوما، من خة  املشداركا   األفرقدا اةدرا دما  مبا اةصلا،

 اةتاوعا ةقطاع تقممس االتصاالحل وفقاا ةإلطار اةقانةين ةةحتاد اةدول ةةتصاالحل.
حلوسبة السحابية )الفص  الثاين  الفرع دال( إىل من ااملتوقعة  زا الفرع املتعلق ابملويشر  -101

ماااان األأ َّ بعااا  املنظمااااات تعتاااارب أ َّ اخلااادمات السااااحابية ميكاااان أ  تكفاااا  مساااتوى أعلاااا  ماااان 
لعمليا ا اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف حاني تارى منظماات أخارى أ َّ  السيرباين
. ويعكااس تباااين نفَّااذة يف املقااراملة منهااا يف العمليااات يالسااحاباخلاادمات األمنيااة أشاادُّ يف  املااااطر

ين. وسااوف يتنااااول هاااذا الفاارع خمتلااا  جوانااا، أمااان لسااايربامااان ااألاملنظااورين مااادى تعقُّاااد مساا لة 
 .سيتناول هذا التقرير الحقا  مسائ  سرية البياانت واالمتيا ات واحلصاانتو احلوسبة السحابية  

 اخااااتالف املنظمااااات كثاااارا   جتاااادر اإلشااااارة إىل أ َّ   ولاااادى النظاااار يف التحااااد ت األمنيااااة -102
يسااتتب  احتياجااات تشااغيلية خمتلفااة   ضااال  عاان تباااين يف ماادى تقبّاا  املااااطر. وماان أساابا   مااا

يعاي هاذا األمار أ َّ  وال تباين احتياجا ا أ َّ أصوهلا الرقمية ذات مستو ت خمتلفة من احلساسية.
لاادى منظمااات أخاارى  وإمنااا يعااي  قاا  أ َّ  ممااا البياااانت الااي متلكهااا بعاا  املنظمااات أكثاار قيمااة

علا  مسعااة وسااالمة للغايااة الضارر الناااج  عان إساااءة اسااتادام البيااانت قااد تكااو  لاه آاثر ماادمِّّرة 
علااا  املعنياااني هباااا.  علااا  سااابي  املثاااال  قاااد يساااتتب  تساااري، بيااااانت  أو ماااة معيَّناااةعملياااات منظَّ 

يساااتتبعه تساااري،  مماااا مكاااا  وجااوده  عواقااا، أخطااار أو تتضاامن املعلوماااات الشاصاااية لالجئاااني
احلاااالت الااي تتطلاا، بياااانت شااديدة احلساسااية  ويف بياااانت تتضاامن قياسااات للغااالف اجلااوي.
أْ  تصابح تدابر محاياة إضاا ية اختاذ  يكو  من نتائجومستو ت إضا ية من الرقابة والتشفر  قد 

 بية ابهظة التكلفة وقد تكو   يف هذه احلاالت  غر عملية.احللول السحا
 تباين احتياجات املنظماات  تتبااين أيضاا  درجاة حتمُّلهاا للماااطر. وكثارا  ابإلضا ة إىل و  -103

غاار  مقبولااة يف مؤسسااة أخاارى. وميكاان أ  يتاا ثر هااذا  مااا تكااو  املااااطر املقبولااة يف مؤسسااة مااا
سااابق  اإلشاااارة إىل ذلااا    كماااا  بسااارية البيااااانت أو اااااطراجلانااا، إبجاااراء حتليااا  موضاااوعي للم

 .املعنية ظمةنولكنه يعكس أيضا  جوان، ذاتية من ثقا ة امل
__________ 

التوصايات ابحلوسابة الساحابية:  ذات الصالةت قطااع تقيايس االتصااالالصادرة عن توصيات األخرى ال يما يلي  (28)
X1602 -X.1639  التوصيات و بش   تصمي  أمن احلوسبة السحابية؛X1640-X.1659  بشا   أ ضا  املمارساات

بشااا   تنفياااذ أمااان احلوسااابة  X1660-X.1679التوصااايات و واملبااادئ التوجيهياااة يف جماااال أمااان احلوسااابة الساااحابية؛ 
طاالع علا  لال بش   املسائ  األخرى املتصلة أبمن احلوسبة السحابية. X1680-X.1699توصيات الالسحابية؛ و 

مزيااااااد ماااااان توصاااااايات قطاااااااع تقياااااايس االتصاااااااالت ذات الصاااااالة ابحلوساااااابة السااااااحابية  انظاااااار املوقاااااا  الشاااااابكي 
www.itu.int/itu-t/recommendations/index.aspx?ser=X. 
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الشاواغ  يف  أو جانا، األمان ابعتبااره مان التحاد ت قا  ثال  منظمات ت ذكر قد و  -104
تبلااغ  مل أ َّ الااردود كمااا  يشاار أي  ماان هااذه الااردود إىل شاااغ  رئيسااي  ومل ردودهااا علاا  االسااتبيا .

تقاا . وميكاان  عمومااا   اعتبااار  مل يعااي أ َّ هااذه احلااواد  ال عاان أّي حااواد  أمنيااة سااابقة  وهااذا
عا  عل  أ َّ جتربة أمن احللاول الساحابية تتسا  ابلسالساة نسابيا   الردود عل  االستبيا  مؤشرا  مش ِّّ

  يف رده  مااثال  مات املشاااري   حااى اآل . وابإلضااا ة إىل ذلاا   كاارَّر مكتاا، األماا  املتحاادة خلااد
 .هعباء عملأل ةاسوبياحلعاجلة املاعتقاده أب َّ بيئة احلوسبة السحابية أكثر أمنا  يف 

وُيستش  من املعلومات اإلضا ية الي مُجع  خالل املقابالت واالجتماعات أ َّ هنااك  -105
  تكاااوين صاااورة أمشااا  عااان تُاااذكر يف الاااردود علااا  االساااتبيا   وإمناااا تسااااعد علااا مل وحتاااد ت مااازا 

 اجلان، األمي للحوسبة السحابية يف منظومة األم  املتحدة.

تكااو  مااوارد املنظمااات الصااغرة واملتوسااطة احل اا   البشاارية واملاليااة علاا  حااد  مااا وكثاارا   -106
القائماة الئمة من أمن الفضاء اإللكارتوين داخا  مراكاز بياان اا املستو ت املسواء  حمدودة لتنفيذ 

أ  يكااو  وساايلة    ابلنساابة هلااذه املنظمااات خلاادمات السااحابيةا. وماان شاا   اسااتادام مقارهااا يف
أ ضا  املمارساات يف هاذا اجملاال وتقاسا  عا،ء تادابر أمان  وتفعيا لالستفادة من جتميا  املاوارد  

تورياد تاازع  البعا  جهااات  د بتكلفاة مقبولاة. باا  إ َّ الفضااء اإللكارتوين املتساامة ابلصاعوبة والتعقُّاا
اخلاصاااة ابالستضاااا ة الذاتياااة )مثااا   هاأكثااار أمااااان  مااان صااايغ ماااا مناااتجمااان الساااحابية  تهاأ َّ صااايغ

ذه ح ااة إضاااا ية )الااادلي  النشاا ((  وهاا Active Directoryخباادمات  يتعلااق  يمااامايكروسااو   
املقاباااا   يزيااااد اسااااتادام اخلاااادمات السااااحابية ماااان  ويف أماااان البيئااااة السااااحابية.يف صااااا   تصاااا،ّ 

املنظَّماة وتطبيقا ااا. وقااد شاهدت بعاا  املنظمااات الصاغرة احل اا    دة حااادة  انكشااف بياااانت
 السحابية. Office 365االنتقال إىل تطبيقات منذ الرقمية  البياانتيف عدد ه مات اسرتا  

 رادى املستادمني  أو وقد ينش  املزيد من املااطر األمنية عندما تطبِّّق وحدات العم   -107
يكفااااي ماااان التنساااايق ماااا  وحاااادات  مااااا   حلااااوال  سااااحابية دو  إجااااراءاتنظمااااإحاااادى املداخاااا  

بعا  األحيااا   ويف تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت ودو  إياالء اعتباار كااف للتادابر األمنياة.
و  أ  يشاارتك املوظفااو    اارادى وبصااورة تلقائيااة  يف خاادمات سااحابية تلااّب احتياجااا   الفوريااة د

ياادركوا أ َّ هااذه اخلاادمات املتاحااة علاا  نطااا  واساا  قائمااة علاا  احلوساابة السااحابية مثاا  تطبيااق 
SurveyMonkey تطبياااااق  أو ألغااااراض إجااااراء دراساااااات استقصااااائيةDropbox   لتقاساااا  امللفاااااات

وشبكات التواص  االجتماعي. ويُعترب تقاسا  امللفاات عارب الشابكة الساحابية مان أوىل اخلادمات 
شااادها املساااتادمو . وقاااد اساااتبان  املنظماااات هاااذا اخلطااار ونظَّااا  بعضاااها اساااتادام هاااذه الاااي ين

 اخلدمات السحابية من خالل سياسات داخلية ذات صلة.
 علاااا  ساااابي  املثااااال  خلصاااا  منظمااااة اليونسااااكو  يف تقييمهااااا للمااااااطر  إىل أ َّ ماااان  -108

سااحابية باادال   ات واالتصاااالت حلااوال  تكنولوجيااا املعلوماا ا املركزيااة املعنيااة باأل ضاا  أ  تااو ِّّر وحااد
تبيَّنا  منظماة الساياحة العاملياة  كماا  اخلدمات السحابية بصاورة  ردياة.أ  يستادم املوظفو  من 

عل  نطا  املنظمة مان  تطبيقا  احلاجة إىل تقاس  امللفات عن طريق التطبيقات السحابية ونفَّذت 
 كليهما. أو مها دو  مراقبةاستادا أو أج  احليلولة دو   قدا  بياانت املنظمة

إبدراج  تفعاااا  ذلاااا  بعاااادُ  مل ويااااود املفتشااااا  أ  ينصااااحا مؤسسااااات األماااا  املتحاااادة الااااي -109
األحكاام ذات الصاالة يف اسارتاتي يا ا اخلاصااة بتكنولوجياا املعلومااات واالتصااالت و/أو احلوساابة 

 للااادمات السااحابية السااحابية للحيلولااة دو  اسااتادام الوحاادات اإلداريااة و/أو  اارادى املااوظفني
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يف احلاااالت الااي تثاار  أو توجااد سياسااات ذات صاالة ال  هااذه احلاااالت  حياا ويف دو  تنساايق.
شكوكا   ينبغي التماس اإلذ  من وحدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعنياة قبا  الساماح 

 .العم وحدات  أو ابستادام أي خدمة سحابية إما من قِّب    رادى املوظفني
ومثاااة خطااار آخااار يتمثااا  يف كاااو  املنظماااات قاااد تشاااعر شاااعورا   ائفاااا  ابألمااان مب ااارد نقااا   -110

اخلاااادمات السااااحابية الااااي تعرضااااها واحاااادة ماااان جهااااات التوريااااد الكباااارة أعماهلااااا احلوساااابية إىل 
يصاااح،  يهااا عمليااة  االنتقااال  ال احلاااالت الااي علاا  . وينسااح، هااذا األماار خصوصااا  واملشااهورة

ابلباااى التحتياااة اخلدمياااة  يتعلاااق  يمااااتغيااارات اهليكلياااة والتشاااغيلية )وخاصاااة عااادٌد مااان الضاااواب  وال
واملنصااات اخلدميااة(  بغيااة تفااادي إنشاااء رواباا  ضااعيفة ومعرَّضااة للاطاار يف سلساالة التكنولوجيااا 

مان   مان الواضاحتحقيق االستفادة الكاملاة مان أمان مقادِّم خادمات احلوسابة الساحابية. أيضا  لو 
يوجااد حاا   وال معقَّاادةة يالسااحابالاانُّظ   يفماان األأمثلااة ومناقشااة أ َّ مساا لة تقاادَّم ماان  مااا خااالل

خمااطر أمنيااة مال مااة للبيئاة السااحابية حتدياادا  ميكاان هناااك ح جلمياا  احلااالت. ذلاا  أ َّ واحاد يصاال
ات. نظمااااالت االساااتادام والعدياااد مااان املتقييمهاااا وإدار اااا واعتبارهاااا مقبولاااة يف العدياااد مااان حااا

ة يف بع  احلاالت  مثا  املازا  الاي يالسحاباحلوسبة ا  أمنية مت تية من استادام وهناك أيضا  مز 
  القائماة يف املقاراخلطارة. وعلا  غارار مراكاز البيااانت اجلغرا ياة جتنيها الوكاالت العاملاة يف املواقا  

دمات. وماورِّدي اخلا تقليصه عل  اختيارات الزابئن أو تتوق    دة أمن بيئات احلوسبة السحابية
وليس  املنت ات السحابية العامة الي تعرضها كربى اجلهات املقدِّمة للادمات  الي تستضي  

ات أ  تنظاار يف نظمااميكاان للم إذ   ابخليااار الوحيااد حاليااا  معظاا  بياااانت منظومااة األماا  املتحاادة
ساارها. خيااارات إضااا ية للحااد ماان املااااطر االساارتاتي ية الااي تواجههااا منظومااة األماا  املتحاادة أب
عتبااار يف وميكان أ  تشاكِّ  اخلادمات األمنيااة الاي يو ِّّرهاا املركاز الاادويل للحوسابة باديال  جاديرا  ابال

 الفص  اخلامس. يبنيِّّ  كما  هذا الصدد 
ليساا   يتصاا  مبااوظفي مقاادِّمي اخلاادمات السااحابية. إضااايف مساات د ومثااة خطاار أمااي  -111

 ابحلوساابة السااحابية  وحاادها يتعلااق  يمااا  ظماااتملعلومااات واالتصاااالت يف املنأ رقااة تكنولوجيااا ا
اااد الفرياااق املااااتص أبمااان املعلوماااات أ َّ هاااذا األمااار  تتاااوىل إدارةالاااي  اخلااادمات اجلديااادة. وقاااد أكَّ
األدوار املتعلقاااااة إبدارة عالقاااااات ماااااورِّدي اخلااااادمات  ح  تضاااااي مااااان املنظماااااات أ  حتااااادِّد بوضاااااو يق

ن اجلوان، الرئيسية من باذل الوكالاة املعنياة للعناياة تقدم اخلدمات. ويرى الفريق أ َّ مبالسحابية و 
الواجباااة  ومااان الضاااواب  الرئيساااية الاااي يتعاااني إعماهلاااا ضاااما   توظيااا  مقااادِّم خااادمات احلوسااابة 
الساااحابية أشااصاااا  جاااديرين ابلثقاااة  وينبغاااي لوكااااالت األمااا  املتحااادة أ  تكفااا  أ َّ لااادى مقااادِّم 

ماان جهااات املرشااحني للتوظياا  وضااما  التثباا   للتاادقيق يف ساارسياسااات  اخلاادمات السااحابية 
 حددني يتفدد  املفتشددان مددجل ويف ساايما ابلنساابة للوظااائ  احلساسااة. ال  االتصااال املرجعيااة بتفصااي 

اةفري ، فإهنما يدعةان إىل اتحاع هنج مةحَّد على نطاق م  ةما األمدم املتحددة،  ذه  إةمه ما
علدى  تكةن قدادرةل م  ما على حدة أن أن يُتةقجل من كمتاماا من حمث إنه من غر اةةاقعي 

أن تعددامب مبفردهددا وصددةرة فعاةددا م ددكةا مة ةقمددا مددةظفي مقددد ِّمي اخلدددماحل اة ددحاوما اةددذين 
  تعزيددز ةقددف ةدداعي اخدداذ م ي ددهمم مددا وومدداضحل ح َّا ددا. و ددةف يتعدداملةن مددجل ومدداضحل أ

 احل األمم املتحدة، وميكن أن يف ي إىل حت ني اةشدرو  اةتعاقديدا،ؤ  اةقدرة اةتفاوةما مل
  مما ع د اةتعامل مجل نفس مقد ِّمي اخلدماحل اة حاوما اةرئم مني. وال
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جياادة علاا  خمتلاا  املتطلبااات األمنيااة أمثلااة الااوال ت املتحاادة األمريكيااة وتقاادِّم حكومااة  -112
يف ذلاا  الااربانمج االحتااادي إلدارة املااااطر والتصاااريح  ودلياا   مبااا الااي تاادار ضاامن إطااار واحااد 

والسياسااااة األمنيااااة للااااادمات   (29)و ارة الااااد اع بشاااا   املتطلبااااات األمنيااااة للحوساااابة السااااحابية
 املتعلقة ابلت ارة الدولية يف األسلحة.واألنظمة   (30)اإلعالمية يف جمال العدالة اجلنائية

 Microsoftمثاا   -ويااو ِّّر مقاادِّمو اخلاادمات السااحابية الرئيساايو  حاليااا  منت ااات حماادَّدة  -113

Azure Government أو AWS Cloud for Government-  متتثا  للمتطلباات الوظيفياة واألمنياة الاي
 Microsoftريح.  علا  سابي  املثاال  ياو ِّّر تطبياق يقتضيها الربانمج االحتاادي إلدارة املاااطر والتصاا

Azure Government   ا  وتغطياة امتثاال واساعة علا  نطاا  املعااير التنظيمياة. متينامروناة خمتلطاة وأمناا
الثااين التطبياق أ َّ  Microsoft Azure Governmentو Microsoft Azure تطبيقاي والفر  الرئيساي باني
.  هاااو مناااتج منفصااا  مااان الناحياااة املادياااة خاااا  أبعبااااء عمااا  ة ساااياديةيساااحابعباااارة عااان خدماااة 

للوكاالت احلكومية وملقدِّمي احللول اخلاصة هباا. وهاو حصرا  حكومة الوال ت املتحدة  ق   موجَّه 
ء اعباااأمااان نقاا   ينياحلكااوم مساااتادميه ماان املاااوظفنيميكِّاان  مماااا مصاامَّ  للبياااانت احلساساااة للغايااة 
 ة أبما .يالسحاباخلدمة العم  البالغ األمهية ألداء املهام إىل 

مؤ  ددداحل األمدددم املتحددددة أن ت دددجل هنجددداا مشدددرتكاا إتاء  علدددىويعتقدددد املفتشدددان أنَّ  -114
األ ا دما املشدرتكا اةديت يتعدني  املتطلحاحلخدماحل أمن ابة حا اة حاوما إبر اء  مةعا من 

جل ت فمذها على نطاق م  ةما األمم امل تحاد  املتطلحداحل واملعدارف ذاحل  علىتحدة وأن تشج ِّ
 اةصلا دعماا مل عى وةجل أف ل املمار احل املشرتكا.

 اخلدماحل قد ِّماالرهتان مل -جمم 
اذ القارار إبنشااء نظاام ساحايب خاا  -115 االساتعانة بنظاام للاادمات الساحابية  أو ساواء اختُّ

سايما  ال  االر ا تتفاوت درجة . و م اخلدماتاالر ا  ملقدِّ العامة  سيكو  هناك دائما  قدر من 
عنااد اسااتادام  أو عناادما يتعلااق األماار ابلباا  يف االنتقااال ماان نظااام للااادمات السااحابية العامااة

 .جدمالللنق  و  تهالة امللكية الي تزيد من صعوبة ترحي  البياانت وقابلياحللول املس َّ 
الر ااا  اشااركات تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت و ابلتبعياة لاملاااطر املتصالة علا  أ َّ  -116

قبا  وقا  طويا  مان شاروع يف قطااع تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت قائماة قدِّمي اخلدمات مل
أ َّ عددا  كبرا  من منت ات تكنولوجياا املعلوماات  كما  املنظمات يف استادام احلوسبة السحابية.

  حبياا  حُت اا، هياكاا  البياااانت الداخليااة كيااة الفكريااةحمميااة حبقااو  امللوخاادما ا واالتصاااالت 
وأداؤهاااااا عااااان العماااااالء وختضااااا  حلماياااااة امللكياااااة الفكرياااااة. وتتَّبااااا  الشاااااركات هاااااذا الااااانهج محاياااااة  

اسااااتحدا  منت ااااات جدياااادة وتطويرهااااا  وأيضااااا  ملناااا  ماااان أجاااا  السااااتثمارا ا يف جمااااال البحاااا  
ة اسااتادام العمااالء ملنت ا ااا  وماان مث الشااركات املنا سااة ماان استنسااا  حلوهلااا وضااما  اسااتمراري

يف جمااال تكنولوجيااا  مااالءيف السااو . ذلاا  أ َّ الع احلفاااع علاا  أقصاا  قاادر ممكاان ماان حصصااها
__________ 

تضااايات األمنياااة األساساااية لل هاااات املقدِّماااة للاااادمات حيااادِّد دليااا  املتطلباااات األمنياااة للحوسااابة الساااحابية املق (29)
 السحابية الي تستضي  املعلومات والُنظ  والتطبيقات اخلاصة ابلو ارة.

جي، عل  أجهزة إنفاذ القانو  وغرها من األجهازة احلكومياة يف الاوال ت املتحادة أ  تكفا  امتثاال اساتادامها  (30)
معاجلااااة البياااااانت ذات الصاااالة للسياسااااة األمنيااااة للااااادمات  أو ختاااازين أو للااااادمات السااااحابية ماااان أجاااا  نقاااا 

 اإلعالمية يف جمال العدالة اجلنائية.
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معظا  األحياا   يف كاو ميل ال نت اات الربجمياات مب يتعلاق  يماسيما  وال املعلومات واالتصاالت 
اساتادام  يفحقوقاا  حمادودة   ص خياوِّهلعل  ترخي و ملكية كاملة  وإمنا حيصل ونهاملنتج الذي يقتن

 و ق شرو  حمدَّدة بصرامة.الربجميات 

وال تقتصااار التكنولوجياااات املشااامولة حبقاااو  امللكياااة علااا  قطااااع تكنولوجياااا املعلوماااات  -117
ابتاااا  متثِّّاااا  جانبااااا  هاّمااااا  ماااان جواناااا، االقتصاااااد احلاااادي  ولبنااااة ماااان لبنااااات  إذ واالتصاااااالت 

الت ارياااة يف مجيااا  أحنااااء العاااامل. بْياااد أّ  خااادمات تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت  القطاعاااات
ارات كبارة ختتل  عن سائر املنت اات واخلادمات  ابلنظار إىل أ َّ العماالء ين ازو  بادوره  اساتثم

   يهااا بياااان  مبااا تطااوير اخلااربات اخلاصااة بتكنولوجيااات معيَّنااة مث إدماجهااا بيف جمااال التكنولوجيااا 
. وجيعااا  تعقُّاااد منت اااات وخااادمات املاااورِّدو تيحهاااا ي(  يف املنصاااات الاااي  )ممتلكاااا   ومعلوماااا 

وبيااانت العماالء وماوارده  شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دمج منت ات وخدمات ال
ماان شااركات  مااا للغايااة. وماان مث قااد تكااو  اجلهااود املبذولااة يف االنتقااال ماان خاادمات شااركة قااو ّ  
ودرجاة تعقُّاد هاذه العملياة وتكلفتهاا  إىل خدمات شركة أخارى ولوجيا املعلومات واالتصاالت تكن

 ابلتطبيقات الكبرة واملعقَّدة. يتعلق  يماكبرة جّدا  
املتَّبعااااة يف جمااااال تكنولوجيااااا املعلومااااات  التقليديااااةويسااااري هااااذا النمااااوذج ماااان املمارسااااة  -118

يف اسااتادام  مااا الت اريااة.  حاملااا تشاارع منظمااة واالتصاااالت علاا  خاادمات احلوساابة السااحابية
يعازى هاذا االر اا  إىل أسابا   وال قادِّمي خادمات معيَّناني.ملاخلدمات الساحابية  تصابح مر ناة 

 تقنية حبتة  حس،  ب  تفر ه أيضا  جوان، أخرى عامة:
املؤسساة املتلقياة سارعة  كمياة مهماة مان بيااانت ستتضمن اخلدمات الساحابية ب )أ( 

 ؛اخلدمات لتل 
كيفية استادام تشاكيلة ساحابية   املؤسسة املتلقية لتل  اخلدمات موظفويتعل   ) ( 

؛  معيَّنة وتطبيقات حمدَّدة من مقدِّم خدمات معنيَّ
يف كثاار ماان األحيااا  ماا  نظااام ساار العماا  يف املنظمااة وأسااالي، أدائااه يكيَّاا   )ج( 

؛  براجميات معنيَّ
بينيااااة لاااارب  بناااااه  التحتيااااة التقليديااااة اخلاصااااة ميكاااان أ  يضاااا  العمااااالء وصااااالت  )د( 

 ا .  حاليالي تستضي  موارده اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا ا ابلبيئة السحابية
دمات تكنولوجيااا التبعيااة خلااقاادِّمي اخلاادمات السااحابية خمتلفااا  عاان مل االر ااا ومااا جيعاا   -119

التقليدياااة أ َّ مقااادِّمي اخلااادمات يعملاااو  ابساااتمرار علااا  حتااادي  مساااات املعلوماااات واالتصااااالت 
خاادما   السااحابية وتعااديلها. وماا  أ َّ هااذا األماار يناادرج عااادة  ضاامن املمارسااات اجلياادة   قااد 

ورغباته.  فاي وسا   الزبو املنصة احتياجات  أو  يها تطور اخلدمة يساير ال تكو  هناك حاالت
ليااة التطبيقاااات وذاتياااة االستضاااا ة  أ  خيتااار عااادم االرتقااااء إىل صااايغة   يف بيئاااة تقليدياااة حمزبااو ال

 بدائ العدم تنفيذ حتدي  مسا ا  عل  األق  لفرتة  منية كا ية للنظر يف  أو جديدة من الربجميات
يف معظااا  اخلااادمات الساااحابية العاماااة   لااايس هاااذا اخلياااار متاحاااا   أماااا التكيااا  مااا  التغااارات. أو

التغياااارات املدخلااااة علاااا  مسااااات املنصااااة.  ااااإذا كاناااا  الساااامات تحكمااااو  يف ي ال الااااذين للاااازابئن
احليلولاااااة دو  تفعيلهاااااا يف منصاااااة عاماااااة  لااااايس يف وساااااعه    زابئناجلديااااادة غااااار ذات  ائااااادة للااااا

إمااااا تكيياااا  عمليااااا   عندئااااذ يتعااااني علاااايه   إذ .اآلخاااارين يسااااتادمها العديااااد ماااان املسااااتعملني
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الاي تحاد ت اليف االنتقاال إىل منصاة خمتلفاة ومواجهاة  النظار أو الداخلية م  السامات اجلديادة 
 يرتب  بذل  من تكالي . وما انتقال قسرييستتبعها 

وعلاا  الااارغ  مااان أ َّ معظاا  مقااادِّمي اخلااادمات يتيحااو  مااان الناحياااة النظريااة شاااكال  مااان  -120
م خاادمات    اإ َّ نقاا  البياااانت ماان نظااام إىل آخار جديااد يااو ِّّره مقاادِّ البياااانتنقاا   قابليااةأشاكال 

 آخر قد يستلزم بذل جهود عملية جبارة تستنزف كثرا  من الوق  وتتطل، تكلفة ابهظة.
اساتبداهلا.  علا  سابي   أو هاان حي  اجلهد املطلو  لنقلوتتباين اخلدمات تباينا  كبرا  م -121

ن مقدِّم خدمات سحابية إىل املثال  يشكِّ  عنوا  الربيد اإللكرتوين أحد أسه  اخلدمات نقال  م
. يتطلا، باذل جهاود كبارةسائ  الربيد اإللكارتوين القدمياة وم  ذل    إ َّ نق  حمفوظات ر آخر. 

للموارد من مقدِّم خدمات سحابية إىل آخر  املركزي ونق  التطبيقات املعقَّدة من قبي  التاطي  
يتعاااني نقااا  البيااااانت  إذ .كااارتوينالربياااد اإللبكثااار مااان نقااا   قااادعابساااتادام براجمياااات خمتلفاااة  أ

نظاام وتكييفها م  شك  ال مشفَّرة املعقَّدة واملرتابطة املازَّنة يف تل  التطبيقات يف شك  بياانت 
املنقول إليه. وابإلضا ة إىل ذل   قد ختتل  اإلجراءات التشغيلية وإجراءات سر العما  اختال اا   

 تغيرات يف أسالي، عم  املنظمة. يتطل، إجراء ما كبرا  من نظام إىل آخر  وهو
ت علاا  االسااتبيا  )باارانمج األغذيااة منظمااة واحاادة ماان املنظمااات الااي ردَّ  إال ومل تااذكر -122
بعا  السياساات   ذا أمهية. وابإلضا ة إىل ذلا   تضامَّن ملي( هذا التحدي صراحة  ابعتبارهالعا

ت علاا  االسااتبيا  واملبااادئ التوجيهيااة اخلاصااة ابحلوساابة السااحابية الااي قاادَّمتها املنظمااات الااي ردَّ 
إشاااارات إىل اسااارتاتي يات اخلاااروج.  علااا  سااابي  املثاااال  يتضااامن الكتاااا  األباااي  الصاااادر عااان 

اخلاروج" يعارِّض قائماة  الفريق املاتص أبمن املعلومات  املذكور أعاله   رعا  بعناوا  "العوائاق أماام
ابملساااائ  الاااي ينبغاااي للمنظماااات أ  تنظااار  يهاااا يف سااايا  ختطيطهاااا لكفالاااة قااادر ا علااا  تغيااار 

 .(31)مقدِّمي اخلدمات السحابية إذا لزم األمر
وهاااذه املسااا لة حمااادَّدة أيضاااا  يف االسااارتاتي ية االحتادياااة للحوسااابة الساااحابية يف الاااوال ت  -123

إذا كان  هناك قدرة بيِّّنة عل  نق  اخلدمات من ماورِّد  ما أ  تنظر يف تحدة: "ميكن للوكاالتامل
أكثار يف ضاوء  أو إذا كان  هنااك قادرة واضاحة علا  تو يا  اخلادمات باني ماورِّدْين وما إىل آخر 

عتهانوعية اخلدمات  البينياة  للواجهاات. وينبغي للوكاالت أ  تنظر يف توا ر املواصفات التقنياة وسِّ
 .(32)"االر ا  ملقدِّم اخلدماتالي حتد من خماطر السحابية 

املتصاالة ابساااتادام اخلاادمات الساااحابية الاااي  املشاااكالتويواجااه القطااااع اخلااا  بااادوره  -124
ثااال  تباانيِّّ نتااائج دراسااة استقصاااائية تواجههااا مؤسسااات منظومااة األماا  املتحاادة.  علااا  ساابي  امل

انتقاااادا  لل هاااات  الرابطاااة األوروبياااة لكباااار ماااوظفي املعلومااااتبشااا   الرضاااا عااان املاااورِّدين أجر اااا 
وغوغاا   ساايلز ورسوأي يب إم و ومايكروسااو   وأوراكاا   شااركات سااا  وهااي -املااورِّدة الرئيسااية 

كشااف  تنااامي درجااة االسااتياء يف صاافوف كبااار مااوظفي املعلومااات واملسااتعملني  إذ  - وأمااا و 
__________ 

(31) Information Security Special Interest Group, "Use of cloud computing in the United Nations 

system", p. 18. 
(32) Vivek Kundra, "Federal cloud computing strategy", Executive Office of the President of the 

United States, 8 February 2011, p. 14-15:متاح يف املوق  الشبكي التايل . 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/federal-cloud-

computing-strategy.pdf.  

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/federal-cloud-computing-strategy.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/federal-cloud-computing-strategy.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/federal-cloud-computing-strategy.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/federal-cloud-computing-strategy.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/federal-cloud-computing-strategy.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/federal-cloud-computing-strategy.pdf
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اساارتاتي يات التسااعر الااي تعتماادها اجلهااات املااورِّدة وعاادم املرونااة يف مناااذج الرتخاايص وإدارة ماان 
ابت  إذ ها.نفياااذا  يف اعتمااااد احللاااول الساااحابية وتالعقاااود. وكشاااف  الدراساااة االستقصاااائية تبااااطؤ 

مقاااادِّمي اخلاااادمات السااااحابية الرئيساااايني خيتااااارو  تقلاااايص   ابئاااان جممااااوعة ماااان يف املائاااا 20 حنااااو
تساعر الالتغيرات األخرة يف مناذج أ ر ت ت السحابية. وعالوة عل  ذل   استادامه  للادما

لرتخيص ود عا  بكباار ماوظفي املعلوماات واملساتادمني إىل حبا  اب يتعلق  يما تكالي  إضا ية
 .(33)اسرتاتي يات خروج

عامااة بطريقااة شاافا ة  ةيااة التحتيااة السااحابية تااو ر  خدمااومل يكاان الغاارض ماان إنشاااء البن -125
ُساتثم ر  ما   حتقيقهداف أخرىة  وإمنا كا  اهلدف  يف مجلة أوتشاركي

يلزم من عائد رأس املال امل
الااذي يطالاا، بااه مسااامهو  معيَّنااو . وينطااوي اسااتادام احللااول السااحابية أساسااا  علاا  اسااتئ ار 

ت تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت املقدَّماااة مااان أطاااراف اثلثاااة مملوكاااة للقطااااع اخلاااا   خااادما
الساايطرة املباشاارة للمنظمااات  انهياا  عاان مساا لةخماااطر هامااة    هااي تسااتتب وعلاا  هااذا النحااو  

 القهرياةعمليات اندماج الشركات وعمليات االساتحواذ اجلوان، املتعلقة باملتلقية للادمات )مث  
يتعااني النظار  يهااا والتافيا  ماان حاادَّ ا. ولائن كااا  ماان   وماوظفي مقاادِّمي اخلادمات السااحابية(

الصاااحيح أ َّ اجلهاااات الرئيساااية املقدِّماااة للاااادمات هاااي شاااركات قوياااة ذات مسعاااة طيباااة وتتمتااا  
ومملوكاة للقطااع  حديثاة عهادعان كاو  هاذه الشاركات م  ذل  يغف  املرء  أال ينبغي ابالستقرار  

ميكدن  ال علدى اةدرغم مدن أندهفيعرتيهاا مان اضاطراابت.  وماا وختض  لقوانني السو  املالية اخلا 
  مدداحل أن ت ددجل دائمدداا أنَّ علددى امل يددراين نياملفتشدد فددإنَّ  قددد ِّمي اخلدددماحل،رهتددان ملا ددتحعاد اال

 كدل فئدا مدن فئداحل اخلددماحلو يتعلد  فمماطةارئ وا رتاتمجماحل خروج وخط  وديلا  اا خطط
ولعا  مان الاال م إجاراء مزياد مان التحليا  اة حاوما اةحاةغا األمهمدا ألداء املهدام.  اةتطحمقاحل أو

من أج  تقياي  ح ا  املاااطر الاي تواجههاا املنظوماة أبسارها  وهاي خمااطر قاد تكاو  خمتلفاة عان 
وميكدددن ملؤ  ددداحل األمدددم املتحددددة أي ددداا أن املاااااطر امللحوظاااة مااان منظاااور  ااارادى املنظماااات. 

خدداطر عددن طريدد  االنت ددام   تحدداد  جتارهبددا   عةقتهددا مبختلددف مقددد ِّمي خف ِّددف مددن حدددة امل
 اخلدماحل اة حاوما.

 ل قوقاولما اة املتحاد ولما اةتشغمل قا -دا  
خمتلفاا    إ ماا تقنيا  وقابلية النق  مفهوما   املتبادلعل  الرغ  من أ َّ قابلية التشغي   -126

يف ذلااا  مكاااوانت ونظااا   مباااا  متنوعاااة انت ونُظااا القائماااة باااني مكاااوِّ إىل التفااااعالت معاااا  يشااارا  
حتويااا   أو للعمااا  ساااو   ولاااتمكُّن العماااالء مااان نقااا غاااى عنهاااا  ال  رهاااا جهاااات تورياااد خمتلفاااةتو ِّّ 

  ساااواء بااني اخلااادمات الساااحابية الاااي تو ِّّرهاااا جهاااات تورياااد خمتلفاااة نظااا  بياااان   وتطبيقاااا   باااني
 وبني اخلدمات السحابية الي تقدِّمها جهة توريد معيَّنة. بني نظامها اخلا  أو خمتلفة
الشاااااركات   أو وطاملاااااا اندى مساااااتادمو اخلااااادمات الساااااحابية  ساااااواء مااااان احلكوماااااات -127
جزئيّاا   إال يسات يبوا مل النظ  السحابية منذ انطالقتها. بْيد أ َّ مقدِّمي اخلدمات السحابية بتوحيد

تتاايح هلاا  مياازة يف السااو  وتصااعِّ،  حصاارية امللكيااةلااول يواصاالو  اسااتحدا  ح إذ هلااذا الطلاا، 

__________ 

(33) EuroCIO Supplier Satisfaction Survey, the European CIO Association, Press Release, 30 November 2018. 
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االنتقاال مان منصاة  أو عملية إدماج خدمات ومنت اات مان جهاات تورياد خمتلفاة ئه عل  عمال
 إىل أخرى.

يف احلوساابة السااحابية علاا  الوكاااالت  املتبااادلومل يقتصاار التساالي  أبمهيااة قابليااة التشااغي   -128
أدى  ممااا  نياملسااتادمقاعاادة عريضااة ماان  ساالِّّ  هباا أيضااا  تباا   الااي تسااتادمها الكباارة احلكومياة 

  نشارت الل ناة الكهرابئياة 2017 عاام إىل بذل جهود لتحقياق التوحياد العملاي واملعيااري.  فاي
املعنااااااو   ISO/IEC 19941التقنيااااااة الدوليااااااة واملنظمااااااة الدوليااااااة لتوحيااااااد املقاااااااييس املعيااااااار الاااااادويل 

وإمكانيااة النقاا "  والااذي  املتبااادلقابليااة التشااغي   -"تكنولوجيااا املعلومااات: احلوساابة السااحابية 
أنواعهااااا حياااادِّد للحوساااابة السااااحابية وإمكانياااة نقلهااااا  و  املتبااااادليعااارِّف مفهااااومي قابليااااة التشاااغي  
 املتباادلالتشاغي    ه  مشرتك هلذه املسائ . وتكمن أمهياةبلورة  والتفاعالت القائمة بينها  هبدف

والقابلياااااة للنقااااا  يف احلوسااااابة الساااااحابية  يف مجلاااااة أماااااور  يف إمكانياااااة مسااااااعد ما العماااااالء يف 
األخااارى زا    علااا  النحاااو املبااانيَّ أعااااله. ومااان املاااملقااادِّمي اخلااادمات االر اااا التافيااا  مااان آاثر 
 ظ نُّ الاااااإدمااااااج  الفّعاااااال للاااااادمات الساااااحابية قااااادرة العماااااالء علااااا  املتباااااادلإلمكانياااااة التشاااااغي  
 إ  كانا  مقدَّماة مان عادة جهاات تورياد( و يف اخلدمات السحابية )حاى  املستادمة يف مقرا  

 يفر  حلوال  مشرتكة تالئ  احتياجا   عل  حنو أ ض . ما
 لااغبْ تاُ  مل اعتماااد اخلاادمات السااحابية يف منظومااة األماا  املتحاادة  ويف املرحلااة الراهنااة ماان -129
.  قااد واجهاا  املتبااادلقابليااة التشااغي   ختااصحتااد ت  أو احة  عاان شااواغ أرباا  منظمااات صاار  إال

يف التطبيقااات  املسااتادمة يف املقاارالذريااة مشااكالت يف دمااج التطبيقااات  الوكالااة الدوليااة للطاقااة
وتوحياااادها لضااااما  توا قهااااا ماااا  حلااااول اخلاااادمات  ااضااااطرها إىل مراجعااااة بياان اااا مااااا السااااحابية 

قابلياة تتصا  ب مساائ  مؤقتاةبشا   ج األغذياة العااملي  واجاه شاواغ  بارانم أماا السحابية املاتارة.
رتوين واحملفوظاات إىل جمموعاة كامن حي  عملية النقا  األويل لرساائ  الربياد اإللاملتبادل التشغي  
ي  بسااهولة. وأبلغاا  منظمااة األغذيااة والزراعااة اجلدياادة  وهااي مسااائ  ُسااوّ  Office 365براجميااات 

علا  الارغ  مان  انت عند استادام "حلول براجمياات خدمياة خمتلفاة". عن مسائ  ختص نق  البيا
اعتمادت  قاد أ  مقدِّمي اخلدمات يتيحو  اخلدمات الشابكية ابعتبارهاا خياارا  لتباادل البيااانت  

نظماااة يف  اياااة املطااااف آلياااات بدائياااة لتباااادل البيااااانت مثااا  بروتوكاااول نقااا  امللفاااات وامللفاااات امل
عل  استحدا  ح  برجميات وسيطة خاصة هبا لتيسر تباادل البيااانت. العامة. وتعك  املنظمة 

واجهااا   إذ وأبلغااا  مفوضاااية األمااا  املتحااادة الساااامية لشاااؤو  الالجئاااني عااان جترباااة أكثااار حياااادا  
قضااا  تتعلااق إبمكانيااة نقاا  البياااانت ذات الصاالة ابحلوساابة السااحابية  ولكنهااا خلصاا  إىل أ َّ 

 للنظااام أّي عمليااة نقاا  عاان جااوهر   عاان املشااكالت الااي تنشاا  هااذه القضااا  "ال ختتلاا  اختال ااا  
ااان الصاااندو  األخضااار للمناااا   الاااذي يطبِّّاااق حلاااوال  ساااحابيا  ذاتياااة وعااان هدجمااالجهاااود  أو كَّ ". ومت 

طريق االشرتاك حصرا   من تبادل البياانت بصورة انتقائية وآنيا  ما  املنظماات الشاريكة عان طرياق 
 جمموعات من واجهات برجمة التطبيقات.استحدا  وتو ر 

عن   دة القدرة عل  حتويا  البيااانت ونقلهاا  يونيسي وعل  اجلان، اإلجيايب  أبلغ  ال -130
بفعاااا  تااااوا ر خاااادمات سااااحابية خمتلفااااة يسااااتادم بعضااااها منااااوذج املنصااااات اخلدميااااة ماااان خااااالل 

 .ةستادماملاملنصات السحابية 
ية يتزايد ويكتس، نض ا  يف منظومة األم  املتحدة   مان احللول السحاب تنفيذوملّا كا   -131

والقابلياااة للنقااا . ويكتساااي هاااذا األمااار أمهياااة خاصاااة يف  املتباااادلاحملتمااا  أ  تااازداد أمهياااة التشاااغي  
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يف ذلا   مباا سيا  تزايد التعااو  باني الوكااالت وجهاود اإلصاالح الاي يباذهلا األماني العاام حالياا  
املياادا . وماا  أ َّ آلياااات التعاااو  املشاارتكة باااني الوكاااالت  وخصوصاااا   يف املتباااادلقابليااة التشااغي  

فدإنَّ اخلاصاة مب لاس الرؤسااء التنفياذيني  علا  بيِّّناة مان هاذا األمار   ةتكنولوجيالرقمية والشبكة ال
املفتشنير يعتقدان أنَّ اباجا قائما إىل تعمم  اةتعاون واةت  م  وني مؤ  احل األمم املتحدة 

مل صداحل تك ةةةجمدا املعلةمداحل  املتحداد وقاولما اةتشدغمل املةاءما يلزم من  ما     حمل حتقم
علددى  نير و/أو امل  َّدق نير تم در اةتخطدم  واةعملمدداحل املشدرتكواالتصداالحل واةد ُّ م   املمدددان ة

 َّ هاااذه املسااا لة ليسااا  تقنياااة حمضاااة وتعتماااد علااا  تنسااايق يتَّسااا  علااا  الااارغ  مااان أو  حندددة و مددد .
 َّ ماان املمكاان أ  يااؤدي اعتماااد تكنولوجيااا مناساابة دورا  متكينيااا . وقااد تكااو  احلوساابة ابلتعقُّااد   ااإ

 السحابية أداة هامة لتحقيق هذه الغاية.

 اةتغمر اةت  ممي واعتماد ابة حا اة حاوما -هاء 
التنظيمياة لتغيارات واباحلوسابة الساحابية  بتقّب  يتعلق  يماكان  الردود عل  االستبيا   -132

نسابة    وحمايدة يف بع  احلاالت. وعل  الرغ  من أ َّ يف معظمهاإجيابية  هاالنامجة عن استادام
يف املائاة( مان املنظماات قاد أشاارت إىل أ اا واجها  بعا  التحاد ت املتعلقاة بنقا   50عالية )

مان املنظماات عان جترباة  تُبلاغ أي   ومل مهاا معاا . أو لإلدارة أو  قد أ يد أب ا قابلة للح البياانت  
 سلبية عموما  نتي ة استادام احلوسبة السحابية.

بْيااد أ َّ ماان الااال م وضاا  الااردود الااي قاادَّمتها املنظمااات يف سااياقها  ماا  مراعاااة أ َّ ماادى  -133
ما   تناسابا  طارد ّ  التغير التنظيماي الاذي ياتما  عناه اعتمااد خمتلا  احللاول الساحابية يتناسا، 

. ومن الواضح أ َّ األثر املرتت، عل  تنفيذ نظام هاتنفيذ الي جيريلول السحابية احلوعمق نطا  
براجمياااات  اتبكثااار مااان تنفياااذ تطبيقااا ختطاااي  مركااازي للماااوارد قاااائ  علااا  احلوسااابة الساااحابية أهااا ُّ 

حااادَّي طائفااة واساااعة مااان إمكانياااات  ذا  املثااااال ثِّّااا  هااميخدميااة مثااا  نظاااام الربيااد اإللكااارتوين. و 
ألما  املتحادة لعاماة لماناة ااألوهاو نظاام  -من الناحية العملية  أ ر  تنفيذ نظام أوموجاا خمتلفة. و 

أثرا  تنظيمياا  كبارا  يتعاني تقييماه  - احلوسبة السحابيةالقائ  عل  لموارد لاخلا  للتاطي  املركزي 
، األمااا  . وو قاااا  ملكتاااOffice 365اجلدياااد ابلكامااا  قياساااا  إىل إطاااال  نظاااام الربياااد اإللكااارتوين 

املتحاااادة يف  يينااااا ومكتاااا، األماااا  املتحاااادة املعااااي ابملااااادرات واجلرميااااة   ااااإ َّ "االنتقااااال إىل نظااااام 
يف  مباا ابلغ الصعوبة بسب، عدد أسالي، أداء العما  الاي مشلهاا النظاام  مسع  ... كا  أوموجا

ر العدياااد مااان كاااا  لزاماااا  تغيااا قاااد  ذلااا  السااافر واملشااارت ت والشاااؤو  املالياااة والاااد   واإلجاااا ات؛ 
دها نظاام أوموجاا. وكاا  االنتقاال إىل  نظاام اإلجراءات التشغيلية ملسايرة تد قات العم  الي جيسِّّ

Office 365  لقي قبوال  سلسا  نسبيا  من املستادمني". إذ أبس  وأيسر 
وعل  الرغ  من استادام احللول السحابية عل  مستو ت خمتلفة وألغراض شى حاليا    -134
 تنفِّااااذ اخلاااادمات السااااحابية بصااااورة شاااااملة مل  غالبيااااة املنظمااااات الااااي ردَّت علاااا  االسااااتبيا  ااااإ َّ 
وض  ردودها يف سياقها. وعالوة عل  ذل   يود املفتشا   عمليةعميقة  وهو عنصر مه  يف  أو

صتها منظمة الصاحة للبلادا  األمريكياة  وهاي مان املنظماات القليلاة لالتذكر ابلدروس الي استا
نظمااة  أ اار  إطااال  ذه املاسااتنادا  إىل دراسااة احلالااة اخلاصااة هباا نفَّااذت حااالا سااحابيا  شااامال . الااي 

ول السااحابية آاثرا  عميقااة يف إدارة التغياار و"ماان لاانظااام التاطااي  املركاازي ملواردهااا اسااتنادا  إىل احل
نظااام املعلوماااات اإلداريااة للمكتاا، الصااحي للبلااادا  ها اقتضااابااني مجياا  التغاارات السااالوكية الااي 



JIU/REP/2019/5 

GE.19-18956 44 

مساءلة مديري منظمة الصحة للبلدا  األمريكية ومساؤوليات التحول يف  قضيةكان     األمريكية
 ذلااا   أكثاااار اجلوانااا، استعصااااء علااا  التحقيااااق مجيااا  املاااوظفني  مبااان  اااايه  املاااديرو   يف ضاااوء

 .(34)ينبغي جتاه  هذه العوام  ال ". ويرى املفتشا  أنه ال  كذل  وما
منظمااة األغذيااة والزراعااة واليونسااكو التغاارات امللحوظااة  ا  ويف الساايا  نفسااه  يعكااس ردَّ  -135

املااوارد البشااارية   اتوحااد يف ذلاا  مبااا  اإلداريااةوحاادات بااني الاملساااءلة واملسااؤولية  يف مسااتو ت
ووحاادات تكنولوجيااا املعلومااات واالتصااااالت.  قااد أ ااادت املنظمتاااا  أب َّ ماان الواجاا، تكييااا  

أوضااح  منظمااة األغذيااة والزراعااة  كااا   كمااا  حبياا  تعكااس الواقاا  اجلديااد  أو  املسااتو تهاذه 
مة لألم  املتحدة املساءلة انج  عن احلوسبة السحابية. وتشر األمانة العا حدودمثة لبس أويل يف 

قالاا  إ َّ عمليااة توحيااد مناااذج حوكمااة  إذ أثاار تنظيمااي للحوساابة السااحابية حاادو  إىل  باادورها
 عل  صعوابت. تمتباينة ملواءمتها م  خدمات احلوسبة السحابية انطو 

وأ اااااادت األمانااااااة العامااااااة لألماااااا  املتحاااااادة وهيئااااااة األماااااا  املتحاااااادة للماااااارأة أب َّ توقعااااااات  -136
املسااااتادمني النهااااائيني تزاياااادت ماااان حياااا  القاااادرة علاااا  الوصااااول إىل البياااااانت ماااان أي مكااااا  
وابستادام أّي من أنواع األجهزة. وعالوة عل  ذل   أشاارت هيئاة األما  املتحادة للمارأة إىل أ َّ 

ول السااااحابية يفاااار  تغياااارا  واسااااعا  يف أساااالو  عملنااااا" وأ َّ املسااااتادمني النهااااائيني لاااا"اعتماااااد احل
احللاول الساحابية لتعزياز التعااو   ذفيدو  ابلكام  من   دة إمكانية الوصول الي يتيحها تنفييست

كااا  العديااد ماان التطبيقااات السااحابية )ماان صاان  الربجميااات  وملااا صااياغة امللفااات.واملشاااركة يف 
قااد ما  لالسااتادام املباشاار ماان جاناا، املسااتعملني النهااائيني والوحاادات اإلداريااة   اخلدميااة( مصاامَّ 

أ اااد عاادد ماان املنظمااات )مكتاا، األماا  املتحاادة خلاادمات املشاااري  ووكالااة األماا  املتحاادة إلغاثااة 
 كييا الوكالاة الدولياة للطاقاة الذرياة( بضارورة تو  وتشاغي  الالجئاني الفلساطينيني يف الشار  األدم

كييا   أ َّ تيُثر مشاكالت. وذكارت األوناروا أيضاا   ومل اإلجراءات التشغيلية  وهو أمر كا  متوقَّعا  
 اد مااان اإلجاااراءات التشاااغيلية لضاااما  مشااااركة طااارف اثلااا  )أْي مقااادِّمو اخلااادمات الساااحابية( 

 إضا ية.رقابية البروقراطية من حي  إنه اقتض  إرساء ضواب   مستو ت
ضايق ابلتغيارات املدخلاة علا  أبلاغ عنهاا بصاورة وتتص  التغيرات التنظيمياة األخارى الاي أُ  -137

باارانمج  أمااا والعمليااات اخلاصااة خباادمات تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت الداخليااة.اإلجااراءات 
مفوضية شؤو  الالجئني ومكت، األم  املتحدة خلدمات املشاري  ومنظمة الصاحة و األغذية العاملي 

اإلجااراءات التقنيااة  أو اإلجااراءات املتعلقااة ابلنظااامكيياا    بلغاا  مجيعهااا عاان ت يونيسااي العامليااة وال
تقااادِّم  ال نامجاااة عااان تنفياااذ احلوسااابة الساااحابية. ومااا  أ َّ الاااردود املقدَّماااة علااا  االساااتبيا  املؤسسااايال

مبقاومة املستادمني النهائيني للتغير   إ َّ بع  املنظمات واجه  بعا   يتعلق  يماا ية و تفاصي  
املعلومااااااات تكنولوجيااااااا ي ماااااادير  ا املقاومااااااة )األونااااااروا وباااااارانمج األغذيااااااة العاااااااملي( يف ساااااايا   قااااااد

 ابنعاادام اليقااني كنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت في تمااوظ شااعورلساايطرة و ل ياانيواالتصاااالت احملل
ألدوار واملسؤوليات الي يتعني االضطالع هباا يف املساتقب . وأشاارت منظماة يتعلق اب ما يف ذل  مبا

إىل إدارة التغياار ابلقااول: "تااؤثِّّر ةاحلوساابة السااحابية  يف الغالاا،   يف ردهااا  األغذيااة والزراعااة كااذل 
أتثرا  بيِّّنا  يف هياك  عملنا ...  قاد ابت يف وسا  املساتادمني النهاائيني أ  يساتفيدوا مان مزياد مان 

وحااادات القااادرا  أقااا  مااان املسااااعدة مااان جانااا، عاجلاااة وحيتااااجو  يف عملياااة امل  اخلااادمات مبفااارده 
__________ 

(34) United Nations System Staff College, "A cloud-based ERP renovates work practices and changes 

behaviour at PAHO". 
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ب  عل  املشاركة يف تاو ر هاذه اخلدماة. وتفار  هاذه النمااذج اجلديادة تغيارات هاماة الي دأ اإلدارية
من حي  االحتياجات من املهارات اجلديدة  ب  إ ا أيضا  'تدمِّّر' األدوار التقليدياة يف املنظماة ... 

حل ويعتقددد املفتشددان أنَّ اةقددراراأدوات جدياادة". عتماااد قااد يفضااي إىل مقاومااة قويااة إ اء ا مااا وهااو
اةرئم ددما املتعلقددا وشددراء األدواحل اةتك ةةةجمددا اجلديدددة ي حغددي أن ت ددحقها اتصدداالحل أو ددجل مددجل 

 دددمما   ابددداالحل اةددديت يكدددةن فمهدددا ةلددد ُّ م  وال املدددةظفني علدددى ةمدددجل امل دددتةايحل اةتشدددغملما،
 .اجلديدة أت ر على أدوار املةظفني

 مهاراحل املةظفني -واو 
تنفيااذ خمتلاا  خاادمات احلوساابة الااذي يفاار ه التنظيمااي ن صااورة كاملااة عاان األثاار تكااويل -138

 الساحابية  ماان الضاروري أيضااا  تقيااي  أتثرهاا علاا  املاوظفني وعلاا  طريقااة أدائها  لعملهاا  اليااومي 
واالحتياجات األخرى الي يلقيها علا  عااتقه  اساتادام  ةالتدري، اجلديدمتطلبات يف ذل   مبا

تشاااكِّ  جااازءا  مباشااارا  مااان هاااذا االساااتعراض   اااإ َّ  ال نياحلوسااابة الساااحابية. ومااا  أ َّ آراء املاااوظف
الاردود املقدَّماة ماان املنظماات والااي تعكاس آراءهااا املؤسساية تشااتم  أيضاا  علاا  عناصار وجواناا، 
ماان أثاار اسااتادام احلوساابة السااحابية علاا  املااوظفني ُأخااذت يف االعتبااار إىل جاناا، املالحظااات 

  أجراها املفتشا .واالستنتاجات املنبثقة عن املقابالت الي
ذلاا  أ َّ احلوساابة السااحابية ماان التكنولوجيااا اجلدياادة  وابلتااايل تتطلاا، مهااارات حماادَّدة  -139

  جا ماا التدريبياة تبايناا  كبارا  عل  شى املستو ت. بيد أ َّ هناك جمماوعتني رئيسايتني تتبااين احتيا
املسااااتادمو   أو املتاصصااااو  يف تكنولوجيااااا املعلومااااات واالتصاااااالت واملوظفااااو  عمومااااا   ومهااااا

النهائيو . وميكن النظر يف جمموعة اثلثة من املستعملني النهاائيني املتاصصاني ممان ها  يف حاجاة 
 ا  متقاادم إملامااا  املسااتادمو  الااي حيتاااجو    يف جماااالت حماادَّدة للغايااة  وهااأعمااق إىل معااارف  نيااة 

عيَّناااة صااالة بتكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت  بوحااادات براجمياااة حاساااوبية مي غااار ذ ا  حمااادَّدو 
 ابحملاسبة(.مثال   )تتعلق
ني النهاائيني ىل أدم حد من احتياجات املساتادمالتقلي  إ مبتغ  وجتدر اإلشارة إىل أ َّ  -140

كثاار ماان األحيااا  يف   رضيفاا يف جمااال التاادري، بفعاا  إصاادار تطبيقااات براجميااات خدميااة ابطااراد
سااتعمال واجهااات املسااتادم لاادى وضاا  هااذه التطبيقااات لضااما  سااهولة ا  إيااالء اهتمااام خااا

مقااادِّمو اخلااادمات الساااحابية طائفاااة واساااعة مااان املااااواد وضااا  وابإلضاااا ة إىل ذلااا    ووضاااوحها.
ثاااة بشااا   اخلااادمات علااا   أباااوادعلااا  الااارتويج هلاااا وبيعهاااا  و و  يعملاااالاااي الساااحابية  التدريبياااة احملدَّ

يف معظاا   والااي تكااو   تاحااة علاا  نطااا  واساا  علاا  شاابكة اإلنرتناا احملا ظااة علاا  تلاا  املااواد امل
للعمالء الستادامها حبرّية. واضاطرت املنظماات  يف حااالت قليلاة  إىل تكييا  متاحة األحيا  

  منظمااة هااذه املااواد التدريبيااة لااتالئ  احتياجا ااا ومنت ا ااا اخلاصااة.  علاا  ساابي  املثااال  الحظاا
الصاااحة العاملياااة يف ردهاااا أ َّ املساااتادمني النهاااائيني يعتمااادو  علااا  ماااواد املسااااعدة الذاتياااة لااادى 

 قلَّص احلاجة إىل التدري، والدع . مما  Office 365 نظام استادام
در تددري  املددةظفني،  -141 وةدئن كدان صدحمحاا أنَّ مدن شددكن اةتك ةةةجمدا اة دحاوما أن تم  ِّ

مقدد ِّمة  يعرةدها يتاةد مدااةتدريحاملدةاد  يةدان أن حيذ ِّرا من االعتماد املفر  علدى فإنَّ املفتشنير 
ت ددتكمل إداراحل تك ةةةجمددا املعلةمدداحل  مل اخلدددماحل اة ددحاوما علددى شددحكا اإلنرتنددت. فددإذا

إداراحل املةارد اةحشريا هذا اةتدري  على حنة  لمم ةتلحما احتماجاحل ت  ممما و واالتصاالحل 
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حيق ِّددد   أال ة َّ املدددديرون واملةظفدددةن إدارتددده علدددى اة حدددة امل ا ددد ، فمدددن اةدددةارديتددد ومل حمددددَّدة،
 ، وهي إعداد قةة عاملا متعددة األوعاد تتمتجل ابملهدارة واملروندا.م ه اةفائدة اةرئم ما املتةقعا

منظمة السياحة العاملية( احلاجة إىل ختصيص وق  لكي يتلق  وهي منظمة واحدة ) إال تذكر ومل
فني لتمكياانه  أشااارت إىل ختصاايص يااوم ماان التاادري، جلمياا  املااوظ إذ التاادري، الااال م  املوظفااو 

 السحابية اجلديدة. ةمن اإلملام ابخلدم
ااااص املوظفااااو  الوقاااا  الكااااايف لتلّقااااويف بعاااا  املؤسسااااات -142 ي التاااادري،.   يتوقَّاااا  أ  خيصِّّ

 م يف السااانة  وقائماااة وحتااادِّد بعااا  املنظماااات أهااادا ا  تدريبياااة  مثااا  تاااو ر تااادري، ملااادة مخساااة أ
موضاوع  تارتاوح بانيابلدورات التدريبية اإللزامية الي يتعني اساتيفاؤها بشا   مواضاي  متنوعاة جاّدا  

األمان و  علا  ساابي  املثاال  التحاار. اجلنساي. ويوضاا  التادري، ذو الصاالة ابحلوسابة السااحابية  
يف اساااتادام اخلااادمات ُيشااارع  ماااا علااا  شااابكة اإلنرتنااا   علااا  رأس هاااذه االحتياجاااات  وكثااارا  

يضطره  إىل التعل  ابملمارسة. ويرى  ما السحابية دو  تزويد املوظفني ابلتدري، املناس، مسبقا  
خيصَّاااص  ال سااايما عنااادما ال أل ضااا  يف كثااار مااان األحياااا  هاااو ااملفتشاااا  أ َّ هاااذا الااانهج لااايس 

يكفاي ولايس مان   اال .ا اجلانا، اهلاامهاذ   بعا  املنظمااتغفالوق  الال م بصورة رمسية. وقد تُ ا
الااواقعي حشااد طائفااة كباارة ماان املعااارف واملااواد التدريبيااة علاا  منصااات علاا  اإلنرتناا   علاا  أ  

الال مااة ألداء مهااامه    توقَّاا  ماان املااوظفني ختصاايص وقاا  مناساا، لتلّقااي تلاا  الاادورات احملاادَّدةيُ 
يف الوقا  املناسا، لتلبياة احتياجاات املنظَّماة. ويارى املفتشاا  أ َّ مان الاال م إنعاام النظار   الفردية

يف ذلا  األدوات املساتادمة وحمتاوى التادري،   مبا يف نُظ  التدري، ابالتصال احلاسويب املباشر 
نطااااا  هااااذا ضااامن يناااادرج  ال  َّ هاااذا النشااااا علاااا  أوائااااد الااااي تتيحهاااا التكنولوجيااااا. لتعظاااي  الف

 االستعراض وميكن أ  تتناوله وحدة التفتيش املشرتكة مستقبال .
وقد اعرت   الردود املقدَّمة من بع  املنظمات ابملتطلبات اجلديدة.  عل  سبي  املثال   -143

العملياات يفرض أ  تتَّااذ  ما أ ادت منظمة األغذية والزراعة أب َّ "اعتماد احللول السحابية كثرا  
 وراعاا الي، العماا . ؤثِّّر علاا  اهلياكاا  التنظيميااة القائمااة وعلاا  أساا هااي تاان مث شااكال  حماادَّدا  وماا

االتصاااااالت و بتكنولوجيااااا املعلومااااات  يتعلااااق  يمااااااعتماااادت التاااادري، حبياااا  نظماااة هااااذا األثاااار امل
السااايا  أيضاااا   حيااادِّد ح ااا  هاااذا  ويف واملاااوظفني الفنياااني الاااذين يساااتادمو  احللاااول اجلديااادة".

احلاجااة إىل تاادري، املااوظفني.  فااي حااني قااد جياارى ماادى جيااري تنفيااذها السااحابية الااي  ةاخلدماا
تطبيق من تطبيقات الرباجميات اخلدمية ابحلاد األدم مان جهاود التادري،  تتطلا، لالتنفيذ الظريف 

صاااندو  األمااا   اعااارتف باااذل  كماااا  أناااواع أخااارى مااان ضااارو  التنفياااذ قااادرا  كبااارا  مااان التااادري، 
 يتعلاق  يماااملؤسساي: "ساوف ختضا  هاذه االحتياجاات  ستبيا عل  اال ردهاملتحدة للسكا  يف 

 ببع  القرارات الي ستُاتَّاذ مستقبال  )مث  نظام التاطي  املركزي للموارد( لتقيي  دقيق".

وحاادات تكنولوجيااا  أ  متتلاا وابإلضااا ة إىل ذلاا   يقتضااي اعتماااد احلوساابة السااحابية  -144
ثااااةاملعلومااااات واالتصاااااالت معااااارف ومهااااارات جديااااد  تتااااوا ر دائمااااا  داخاااا  املنظمااااات. ال ة وحمدَّ

أشااارت منظمااة األغذيااة والزراعااة إىل احلاجااة إىل املزيااد ماان املهااارات املتاصصااة هااذا الصاادد  ويف
مشاااكلة وميثِّّااا    باااه علااا  حنااو راساااخ يف األدبيااات إلدارة مقاادِّمي اخلااادمات. وهااذا اجلانااا، مساالَّ 

أكَّاد املفتشاا  هاذا األمار.  علا  سابي   كماا  دها األم  املتحدة وحامؤسسات تواجهها  ال حمدَّدة
املثال  أكَّد موظفو  من البن  الدويل أجري  معها  مقاابالت أ َّ البنا  يواجاه التحادي املتمثا  
يف تعزيز املهارات الداخلياة املتعلقاة  يف مجلاة أماور  ابحلوسابة الساحابية. وميكان أ  يتحقاق ذلا  
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يني جللااا، كفااااءات جديااادة إىل املنظماااة  وأيضاااا  مااان عااان طرياااق تعياااني ماااوظفني وخااارباء استشاااار 
ماان ... " كرتااه مفوضااية شااؤو  الالجئااني  ااإ َّ ذ  ملااا خااالل تااو ر التاادري، التقااي املناساا،. وو قااا  

املتوقَّ  إجراء التدري، للموظفني الاداخليني الاذين يتولاو  إدارة تطاوير التطبيقاات ودعمهاا هبادف 
 هاا  هياكاا  احلوساابة السااحابية األصاالية واهلياكاا  املو َّعااة  مقاباا  جمموعااات التطبيقااات التقليديااة 

ؤسسااي إىل إنشاااء املعلاا  االسااتبيا  والعموديااة". وأشااارت األمانااة العامااة لألماا  املتحاادة يف ردِّّهااا 
مركز امتيا  للحوسبة السحابية سيض  ماوظفني تلقَّاوا تادريبا  يف تكنولوجياات احلوسابة الساحابية  

موعااة خمتااارة ماان جملوإىل جاادول  مااي تاادريب مكثَّاا  و َّرتااه ابلفعاا  شااركتا مايكروسااو   وأمااا و  
 .املركزموظفي 
التوظياااا  تاااادابر قاااارت   يهااااا تو  هناااااك حاااااالت حماااادَّدة يتعااااني أ  ومااا  ذلاااا   قااااد تكاااا -145
 التدري، إبعادة تو ي  املوارد التقنية. و/أو

 تحدايحل املاةمااة -تا  
تتيحه احلوسبة السحابية مان و اورات حمتملاة يف  ما تقدَّم  يف الفقرات السابقة مناقشة -146

التحاااد ت املتعلقاااة ابالعتماااادات املالياااة التكاااالي . بْياااد أ َّ املنظماااات أبلغااا  أيضاااا  عااان بعااا  
 ابلتكالي .و 

ذل  أ َّ االنتقال من احلوسبة التقليدية إىل احلوسبة الساحابية يقتضاي تغيارا  يف التمويا   -147
خلاااادمات تكنولوجيااااا املعلومااااات واالتصاااااالت. وتتاااايح احلوساااابة السااااحابية  عاااان طريااااق اهليكلااااي 

و ورات احل    منوذج أعمال مغر  . وتساتلزم خادمات من و االستفادة من البنية التحتية املشرتكة 
ات والربجميات يف املعدّ كبرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التقليدية استثمارات رأمسالية أولية  

احلاسوبية والبى التحتية اخلاصة ابالتصاالت وبيئة مركز البياانت الذي يستضيفها. وتستتب  هذه 
مااان الكاااوار  وختااازين  ف  وتعاااابيااااانت اجلوانااا، تكاااالي  تشاااغي  وصااايانة ودعااا  وحتااادي  ونقااا  

احلوسبة ائج قد كا  من نت.  وتو َّع ابلتساوي نسبيا   متكررةتكالي  احتياطي  وغر ذل   وهي 
 حااا َّ مناااوذج قاااائ  علااا  الاااد   مقابااا  االساااتادام حمااا  االساااتثمار الرأمساااايل األويل؛أْ   الساااحابية

. وما  أ َّ يةليس مطلواب  أي استثمار رأمسايل أويل  وحُتوَّل التكالي  الثابتة إىل تكاالي  تشاغيل إذ
الساحابية   إناه ينطاوي أيضاا  علا  يُنظر إليه عل  أنه من مزا  مناوذج احلوسابة  ما هذا األمر كثرا  

بع  املساوئ.  من حي  التصور  قد تبدو التكاالي  التشاغيلية النامجاة عان اساتادام احلوسابة 
مكاتا، اصَّاص لليز املاحليف ذل  الطاقة و  مبا الي ابت  تشم  مزيدا  من العناصر  -السحابية 

مرتفعاة  حاى وإ  كاا  إمجااايل  - توتكاالي  املاوظفني املتصالة بتكنولوجياا املعلوماات واالتصااال
 التكالي  الرأمسالية املستهل كة أق  بكثر من إمجايل التكالي  املتكبدة يف النموذج التقليدي.

ااار يف كثاار مااان األحياااا  أب اااا  -148 وختضاا  النفقاااات التشاااغيلية دائماااا  لرصااد عااان كثااا، وتفسَّ
الي  التشاغي  النامجاة عان االنتقاال مؤشر عل  مدى كفاءة املنظمة. وميكان اعتباار الاز دة يف تكا

تتعلاق  ال عن   دة يف االساتادام  بساب، احتياجاات تشاغيلية حمادَّدة  أو إىل احلوسبة السحابية
كفاااءة يف اسااتادام املااوارد. ال عاادممؤشاارا  علاا  ابتساااع نطااا  العمليااات التشااغيلية بدرجااة كباارة  

متثِّّاا  ابلنساابة لاابع  املنظمااات مشااكلة  جماارد تصااور  باا   هااذه املساا لة ليساا وياارى املفتشااا  أ َّ 
مؤسسااات دها مان جااراء الصااعوابت املالياة الراهنااة الااي تاؤثِّّر علاا  مالياة هيكليااة تتفااق  درجااة تعقُّاا

 وإقرارها. ااألم  املتحدة ومن جراء الكيفية اخلاصة الي يت  هبا إعداد ميزانيا 
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ة لتنفياذ مباادرات اإلدارة القائماة بقسااوعل  الرغ  من اجلهود الي بُاذل  يف السانوات ال -149
األماا  املتحاادة أعاادَّت ميزانيا ااا يف الواقاا  اسااتنادا  إىل معيااار مؤسسااات علاا  النتااائج   ااإ َّ معظاا  
أ َّ النفقات التشغيلية ختض  يف كثر من األحيا  لعدد مان القياود  كما  استمرارية النمو الصفري.

 يهاا املاوارد متاحاة لابع  االساتثمارات الرأمسالياة. حى يف احلاالت الاي قاد تكاو   ووق  صر ها
وتبعا  لذل   تقاب   طلبات   دة املاوارد التشاغيلية ابلار   يف كثار مان األحياا  وبصاورة منه ياة 
 استنادا  إىل معيار مايل ضيق  حى يف احلاالت الي تكو   يها مربَّرة متاما  من الناحية التشغيلية.

حلاول احلوسابة الساحابية   هاي حا  مان ن تنفياذ ت تياة مارات املالياة امل اإْ  تبلاورت الو او  -150
ساااااتتب    دة يف التكاااااالي  اخلاصاااااة لااااابع  اإلدارات تقاااااد  اأ اااااولاااااو تاااااؤثِّّر يف املنظماااااة برّمتهاااااا  

"ليس   ورد  يه أنه إذ  هذا األمر عل  االستبيا  املؤسسيالوحدات. وقد بنيَّ رد اليونيدو  و/أو
إدارات الشاؤو  املاليااة مسااتعدة للسااماح بااز دة النفقااات التشااغيلية يف جمااال تكنولوجيااا املعلومااات 

تكااو   مااا يعرقاا  إحاارا  تقاادم قااد يكااو  مفياادا  علاا  نطااا  أوساا . وعااادة   مااا واالتصاااالت  وهااو
  االساتثمارات مامتاماا  تتناسا،  ال املوارد اخلارجة عن امليزانياة متاحاة يف صاناديق رأس املاال  الاي

 اخلدمات السحابية". تية من املت
   يااود املفتشااا  أ  ياارب ا احلاجااة إىل إدراج آاثر امليزانيااة واآلاثر املاليااة ماان هااذا املنطلااقو  -151
يف ذلاااا  اآلاثر اهليكليااااة  يف أي حتلياااا  للمااااااطر يتصاااا  بتنفيااااذ احلوساااابة السااااحابية داخاااا   مبااااا

طر كيفياة حتقياق االنتقاال وكيفياة ضاما  اساتدامة تقادم املنظمات. وينبغاي أ  يشام  تقياي  املااا
خيتلا  يف شايء  ال   الاذياالر اا اخلدمات علا  حاد ساواء. وينبغاي إياالء اهتماام خاا  ألثار 

  ويضاي  عنصارا  ماليّاا  إىل اآلاثر العاماة. وقاد تنشا  حااالت يتعاني القائمة يف املقارعن أثر النظ  
ملراعااااة الطبيعاااة املتغااارة لتكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت.  يهاااا حتااادي  االسااارتاتي يات املالياااة 

يتساى لعادد مان املنظماات االنتقاال إىل خادمات احلوسابة الساحابية   لن ومن دو  حتقيق تغير 
 .حتقيقها منها استادامها وجدوى املكاس، احملتم سوغات بصرف النظر عن م

 2اةتةصما 
تحدددة أن تطلدد  إىل ر  دداء هددذ  املؤ  دداحل ي حغددي  دداةس إداراحل مؤ  دداحل األمددم امل 

ددددر اةتكمددددف واةقدددددرة علددددى اال ددددتجاوا واةكفدددداءة    إدراج أحكددددام   ا ددددرتاتمجماهتا املاةمددددا تم  ِّ
 ابةتك ةةةجماحل اجلديدة. ا تخدام اة فقاحل اةتشغملما واال ت ماراحل اةرأمساةما املتعلقا

احل ا  عناد اساتادام احلوسابة السااحابية. ويشار البنا  الادويل إىل عادم حتقياق و اورات  -152
من   أق َّ  إضايفتكلِّّ  إضا ة خادوم  إذ من امتالك مركز بياانت كام .  ت ومثة و ورات ح   تت

تكلِّّاا  كا  وحادة معاجلاة مركزيااة وكا  جيغاابيا  ال ماة يف احلوساابة و اقتنااء اخلاادوم األول. كلفاة 
عناااد  إال ر تلااا  املاااوارد احلوسااابية اإلضاااا يةياااد   نظااا ال الزباااو الساااحابية نفاااس التكلفاااة  ولكااانَّ 

التنباااؤ ابلتكااااالي  الشاااهرية  أل َّ الااااز دة  مااان صااااعوبة قاااد يزياااادباااادوره اساااتادامها. وهااااذا األمااار 
وقااد  .(35)ؤدي إىل قفازة مفاجئاة يف التكاالي  الفعلياةتاااملفاجئاة يف اساتادام أحاد التطبيقاات قاد 

ونكتاد( يف أحاد التقاارير أ َّ املاااطر احملتملاة لاز دة ذكر مؤمتر األم  املتحدة للت ارة والتنمية )األ

__________ 

(35) World Bank, "Cloud computing overview", pp. 16-17. 
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قاادَّم بيا اااا  تكااالي  االتصاااالت ونقاا  البياااانت ودجمهااا   ضاااال  عاان التحااد ت األخاارى الااي ت  
 .(36)ابحلوسبة السحابية يتعلق  يماجديرة ابلدراسة 

حتقيق و اورات يف  االنتقال إىل احلوسبة السحابية متوقعة   عمليةغالبية املنظمات  وتباشر -153
منظمااة إىل أ َّ حتقيااق و ااورات مباشاارة يف  11التكااالي   يف مجلااة أساابا  أخاارى   قااد أشااارت 

العوامااا  الاااي د عتهاااا إىل اساااتادام احلوسااابة الساااحابية. وأ اااادت أربااا   يف مجلاااةالتكاااالي  كاااا  
إذا كانااا  الو اااورات املتوقعاااة قاااد حتققااا   يف حاااني  ماااا منظماااات أب َّ مااان الساااابق ألواناااه تقياااي 

جمموعه  ما . وأ ادوالكفاءةأكمل  سب  منظمات إجنا  حتلي  رمسي للفوائد احملقَّقة يف التكالي  
 تُن ز حتليال  كامال . مل  يها منظمات مبا تس  منظمات بتحقق مكاس، 

احلاااالت تكاالي  غاار متوقَّعااة وما  ذلاا   قااد يساتتب  تنفيااذ احللااول الساحابية يف بعاا   -154
 قصور  يه  وأتخار التكيا  ما  مناوذج احلوسابة الساحابية بفع   أو بسب، عدم اكتمال التحلي 

التغياااارات الالحقااااة يف السياسااااة العامااااة ملقاااادِّمي خاااادمات احلوساااابة  أو اال تقااااار إىل الشاااافا ية أو
اضاااه مااان تقاااارير عااان جااارى استعر  مماااا ُيستشااا  ال يف تلااا  اخلااادمات. ومااا  ذلااا  أو الساااحابية

 طاااب  مؤقاا   ذو ساا لة واسااعة النطااا   وبعاا  تلاا  التكاااليأ َّ هااذه املالتكااالي  غاار املتوقَّعااة 
أ  يكااااو  مفياااادا   غاااار املتوقعااااة الاااانُّظ  القدميااااة. وماااان شاااا   إدراك هااااذه التكااااالي  بنقاااا يتعلااااق 

شااريعها يف هااذا اساتهل  أوىل مراحاا  م أو تنااار  بعاُد يف احلوساابة الساحابية مل للمنظماات الاي
 جتن، األخطاء. ويف اجملال  وأ  يساعدها يف حسن التاطي 

وأبلغ  منظمة السياحة العاملية عن تكلفة غر متوقَّعاة انمجاة عان ساعة ختازين البيااانت   -155
وو َّاارت الوقاا  نتي ااة تو ياا  الواثئااق عاان طريااق  بْيااد أ ااا حقَّقاا  ختفيضااات يف تكااالي  الطباعااة

قاس  امللفات. وأشار برانمج األم  املتحدة اإلمنائي إىل "ارتفاع التكالي  بعد سحايب لتها النظام
انتهاااء العقااود بسااب، تطبيااق مناااذج 'مركااز بياااانت داخلااي' مثاا  سااعة التمااوين املفاار  والتحااد ت 

بلغ أيضا  عن مزيد مان التكاالي  غار الستادام يف املستقب ". وأ  لصحيحة لتقديرات الاملرتبطة اب
 بسب، احلاجة إىل حتدي  بع  تراخيص الرباجميات الال مة لتحسني احلماية األمنية. املتوقعة
إىل بعااا   ردهاااا علااا  االساااتبيا  املؤسسااايوأشاااارت منظماااة الطااارا  املااادين الااادويل يف  -156

التكالي  غر املتوقعاة املتصالة ابلتادري، وأمان املعلوماات والفصا  باني البيئاات النااج  عان تنفياذ 
كااا  متوقَّعااا  يف  مماا تطلَّاا، ماوارد سااحابية أكثاار مااا ات املتَّبعاة يف هااذا اجملااال  وهاوأ ضا  املمارساا

يف إطاااار حتليلهاااا  ساااعة اخلااادماتالوقااا  نفساااه  أبلغااا  املنظماااة عااان حتساااينات يف  ويف البداياااة.
 للمكاس، املت تية يف جمال الكفاءة.

لي  وحتسااينات هامااة يف وأشااارت منظمااة األغذيااة والزراعااة إىل حتقيااق و ااورات يف التكااا -157
 .ةيف املنظماالتغيار ذكرت تكالي  غر متوقَّعة تتصا  إبدارة  كما  رضا املستادمني  ويف االمتثال
إجااراء كااا  ضاارور ّ  لاادع   والتحتيااة  وهاا يتااهتنقاايح النمااوذج الشاابكي وبنتواصاا  باملنظمااة وأ ااادت 

ة. وجتاادر اإلشااارة إىل أ َّ االتصااال اإللكاارتوين قااد يطاارح صااعوابت يالسااحابلاانُّظ  حتسااني الاارب  اب
املطلااو  العتماااد احلوساابة السااحابية يف  ئااات حماادَّدة ماان  الشاابكيابلنظاار إىل النطااا  الاارتددي 

التطبيقااات )مثاا  الاانُّظ  املنفَّااذة حمليااا  علاا  مسااتادمي احلواسااي، الشاصااية حاليااا (.  فااي هااذه 
__________ 

)منشااور األماا   : االقتصاااد السااحايب والبلاادا  الناميااة2013 لعااام تقرياار اقتصاااد املعلومااات  2013األونكتاااد   (36)
 .5(  الصفحة E.13.II.D.6املبي   رق املتحدة  
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يف كثر مان األحياا    دة يف نوعياة  ةيالسحابالنُّظ  ق  التطبيقات إىل احلاالت حتديدا   يستلزم ن
وكمية خدمات الرب  املتاحة يف موق  جغرايف حمدَّد. ولايس هاذا العنصار مان عواما  التكلفاة الاي 

 يااةفيوظصااائص ال  باا  إنااه يفاار  أيضااا  خماااطر حماادَّدة تتمثاا  يف عاادم تااوا ر اخل حساا، قااد ترتفاا 
 دمات.الال مة لتقدم اخل

وأ اد الصاندو  األخضار للمناا  بادوره بتحقياق و اورات كبارة يف التكاالي  بوجاه عاام   -158
تكالي  إضا ية تتصا  بعملياات الادمج والصايانة ودعا  املساتادم النهاائي مقارناة  الح بيد أنه 

الي  اخلاصة. وأ ادت منظمة الصاحة العاملياة بتكا أو القائمة يف املقربسيناريو احلوسبة السحابية 
إضااا ية وتعقياادات تتصاا  بتساا ي  امللكيااة يف تشاافر البياااانت  وهااو جاناا، كااا  العماا  جااار   

 لتسويته عل  إثر مرحلة جتريبية أولية.
املاةمددا  املددزاايوةددذةك يةصددي املفتشددان أبن حتددرت امل  مدداحل علددى حتلمددل تقددديراحل  -159

  حاوما.حتلمةا صارماا ودقمقاا قحل اةتعاقد وشكن خدماحل ابة حا اة

   ذةك امتماتاحل األمم املتحدة وحصاضهتا مبا خصةصما اةحماضحل و ريتها، -حاء 
؛ ومااا  ذلااا   تنطاااوي يف أي مكاااا  يف العااااملتتااايح احلوسااابة الساااحابية تاااوا ر املعلوماااات  -160

  علاا  عاان طريااق التو ياا طبيعتهااا اجلوهريااة  الااي تتميااز ابلقاادرة علاا  الوصااول عاان بعااد واملعاجلااة 
محاياااة البيااااانت واملعلوماااات الاااال م ضاااما  مااان   خمااااطر تتصااا  خبصوصاااية البيااااانت واملعلوماااات.

بياانت وسريتها وميكن تناول خصوصية اللحكومات واملنظمات والشركات يف مجي  أحناء العامل. ل
 آنفاا  كماا ناوقش   -من منظورين خمتلفني  قانوين وتقاي. وما  أ َّ املنظاور التقاي قاد يتعلاق ابألمان 

   اإ َّ إسااءة اساتعمال - يف الفرع املتعلق ابملتطلبات األمنية اجلديدة )الفص  الثالا   الفارع ابء(
  يف مجلاة أماور  يف السايا  األوسا  البياانت السارية يشاكِّ  خطارا  ذا طااب  قاانوين يتعاني معاجلتاه

حلماية امتيا ات وحصااانت األما  املتحادة والوكااالت املتاصصاة والوكالاة الدولياة للطاقاة الذرياة  
 6( )انظااار اإلطاااار 1946) اامتياااا ات األمااا  املتحااادة وحصااااان اتفاقياااة و اااق التعريااا  الاااوارد يف 

( واتفا  امتيا ات وحصاانت 1947 ا )أدانه(  واتفاقية امتيا ات الوكاالت املتاصصة وحصاان
 .(37)(1959الوكالة الدولية للطاقة الذرية )

ت عل  االستبيا  البعدين القانوين والتقي ألمن البياانت وقد حدَّدت املنظمات الي ردَّ  -161
 12وسريتها عل  أ ما من التحد ت الرئيسية الي تواجهها يف تنفيذ احللول السحابية. وأبلغ  

ظمة عان حتاد ت تتعلاق ابمتياا ات األما  املتحادة وحصااان ا  يف حاني ذكارت تسا  منظماات من
 صراحة  مس لة أمن البياانت وسريتها يف عداد التحد ت الرئيسية الي تواجهها.

وميكاان عناااد اسااتادام احلوسااابة الساااحابية ختاازين البيااااانت واملعلوماااات  الااي تنتقااا  عااارب  -162
ألغااراض التااازين االحتياااطي يف  وإنشاااء نسااخ منهاااعاارب شاابكات النطااا  العااري    أو اإلنرتناا 

د مااان هاااذه يف عاااد أو يشاااتغ   يهاااا مقااادِّمو اخلااادمات الساااحابيةالاااي غرا ياااة اطق اجلنااامااان املأي 
بطاااب  البياااانت الااذي يت اااو   يتعلااق  يمااانااطق. وماان شاا   هااذا األماار أ  يثاار شااواغ  قانونياة امل

 انطبا  األطر القانونية الوطنية للبلدا  الي تستضاف  يها البياانت.احلدود اإلقليمية و 

__________ 

 .5334 رق   ال374  اجمللد جمموعة املعاهداتاألم  املتحدة   (37)
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دا  قااوانني   عاادة بلااوقااد وضااع -163
يف القائماااة وأطااارا  حمااادَّدة ملعاجلاااة الثغااارات 

 .(38)القاوانني ملسا لة محاياة البيااانت تناول
وتتااوخ  هااذه اللااوائح التنظيميااة  يف مجلااة 
أمااور  معاجلااة أثاار التكنولوجيااات اجلدياادة 
وإدارة عمليااااااااااات نقاااااااااا  البياااااااااااانت عاااااااااارب 

يف ذلااااااا  حتدياااااااد الوالياااااااة  مباااااااا احلااااااادود 
القضااائية الااي ينبغااي أ  تطبَّااق يف خمتلاا  

أيضااا  إىل  اللااوائحاحلاااالت. و اادف هااذه 
ة احلاجااة إىل إقامااة تااوا   بااني نفاااذ معاجلاا

 ألغاراض أمنياةىل تل  البياانت إاحلكومة 
حقاااو  اخلصوصاااية الاااي يتمتااا  هباااا وباااني 
هااذه البياااانت. وتشاام  املبااادرات حااائزو 

 الرئيسية الي أُطلق  عل  الصعيد العااملي
 يلي: ما

أصاادر االحتاااد األورويب  )أ( 
الئحتاااه العاماااة اجلديااادة حلماياااة البيااااانت 

الصاااااااادرة عااااااان  2016/679)الالئحاااااااة 
  الربملااا  األورويب وجملااس االحتاااد األورويب

مبعاجلاة البيااانت  يتعلق  يمابش   محاية األشاا  الطبيعيني   2016نيسا /أبري   27 املؤرخة
حماااا  التوجيااااه األورويب املتعلااااق حبمايااااة   ُّ الااااي تلغااااي وحتُااااالشاصااااية وحريااااة نقاااا  هااااذه البياااااانت  

  الصااااااادر عاااااان الربملااااااا  األورويب وجملااااااس االحتاااااااد األورويب EC/95/46 رقاااااا البياااااااانت )التوجيااااااه 
بشاااا   محايااااة األ ااااراد  يمااااا يتصاااا  مبعاجلااااة البياااااانت   2015تشاااارين األول/أكتااااوبر  24 املااااؤر 

سانة.  20ّيا  للتنظاي  علا  مادى البيااانت(  والاي كانا  مصادرا  رئيسا هذهالشاصية وحرية نق  
وأصاابح  الالئحااة العامااة حلمايااة البياااانت قابلااة للنفاااذ علاا  حنااو كاماا  يف مجياا  أحناااء االحتاااد 

 ؛2018األورويب يف أ ر/مايو 
محايااااة خصوصااااية البياااااانت يف العديااااد ماااان االتفاقااااات الت اريااااة مساااا لة أُدرجاااا   ) ( 
 ؛(39)الدولية

تحاادة بشاا   توضاايح االسااتادام املشااروع للبياااانت يف ُساانَّ قااانو  الااوال ت امل )ج( 
 ؛2018 عام اخلارج يف

__________ 

 عك  العديد من البلدا  عل  تنقيح قوانينها.تبلدا  قوانني تتعلق خبصوصية البياانت  و  107جمموعه  ما وض  (38)
املي لقوانني الفضاء اإللكرتوين. متاح عل  املوق  الشبكي التايل: انظر برانمج األونكتاد للتتبُّ  الع

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx. 

مان االتفاا  العاام املتعلاق ابلت اارة يف اخلادمات الصاادر عان منظماة الت اارة  ‘2‘تسمح املادة الرابعة عشرة )ج( (39)
مبعاجلااة البياااانت الشاصاية ونشاارها ومحايااة  يتعلاق  يماااالعاملياة ابختاااذ التادابر الال مااة ل"محايااة خصوصاية األ ااراد 

 سرية الس الت الفردية".

 6اإلطار 
 اتفاقما امتماتاحل األمم املتحدة وحصاضهتا

 املادة الثانية
 املمتلكات واألموال واملوجودات

تتمتاااااااا  األماااااااا  املتحاااااااادة وممتلكا ااااااااا : 2البنااااااااد 
كااااااا  حائزهااااااا   وموجودا ااااااا أ  كااااااا  مكا ااااااا أو

 ابحلصانة القضائية الكاملة.
تكااو  حرمااة املباااين الااي تشااغلها األماا  : 3البنااد 

املتحدة مصونة  وتكو  ممتلكا ا وموجودا ا أ   
كاا  حائزهاا معفااة مان التفتايش   كا  مكا ا أو

واالستيالء واملصادرة ونزع امللكية وأي نوع آخار 
ماااان أنااااواع اإلجااااراءات اجلربيااااة  سااااواء التنفيذيااااة 

 ارية أو القضائية أو التشريعية.اإلد أو
تكااااو  حرمااااة حمفوظااااات األماااا  املتحاااادة  : 4البنااااد 

وبصااورة عامااة مجياا  الواثئااق الااي متلكهااا أو حتو هااا  
 مصونة أ  كا  مكا ا.

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
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أعاد االحتاد األورويب والوال ت املتحادة التفااوض علا  اتفاا  حلماياة البيااانت  )د( 
ساااابقا  إطاااار املاااالذ اآلمااان باااني االحتااااد األورويب والاااوال ت املتحااادة  كاااا  يسااام  عااارب احلااادود )

 محاية اخلصوصية بني االحتاد األورويب والوال ت املتحدة(.املعروف حاليا  ابس  درع و 
والحاااا  املفتشااااا  بعاااا  االلتباااااس لاااادى عاااادد ماااان املااااوظفني مماااان مشلااااته  املقااااابالت  -164
تزامن ابنطبا  اللوائح املذكورة أعاله عل  مؤسسات األم  املتحدة  مرّده عوام  منها  يتعلق  يما

اعتمااااد الالئحاااة العامااااة حلماياااة البياااااانت وقاااانو  الااااوال ت املتحااادة بشاااا   توضااايح االسااااتادام 
املشااروع للبيااااانت يف اخلاااارج يف اآلوناااة األخااارة ماا  إعاااداد هاااذا االساااتعراض. وحيااا  إ َّ الفصااا  

من الالئحة العاماة حلماياة البيااانت يشار إىل نقا  البيااانت إىل املنظماات الدولياة  يبادو اخلامس 
املقابا    ويف أ َّ هذه الالئحة قد تؤثِّّر عل  تد قات البيااانت الشاصاية علا  املنظماات الدولياة.

ام توضاايح االسااتاداملتعلااق ب االااوال ت املتحاادة مبوجاا، قانو اايف إنفاااذ القااانو   يسااه ميكاان أ  
طلبات االستدعاء عل  بياانت خمزَّنة يف اخلوادم   أو األوامريف تبليغ املشروع للبياانت يف اخلارج 

ااذ مان الاوال ت املتحادة للااوادم  طاملاا أ َّ مقادِّم اخلادمات يتَّ  املااديالنظار عان املوقا   بصرف
ماات األجنبياة احلاق يف الوصاول مقرّا  له. ويتيح القانو  أيضا  إبرام "اتفاقات تنفيذياة" ختاوِّل احلكو 

إىل البياانت يف الوال ت املتحدة دو  اعتبار لقوانينها املتعلقة ابخلصوصية ودو  إبالغ املشاركني 
دمات  ويعارضااه اخلااودو  مراجعااة قضااائية. وحيظاا  القااانو  باادع  شااركات التكنولوجيااا ومقاادِّمي 

 .(40)مناصرو اخلصوصية وحقو  اإلنسا 
ات األساسااية بااني الالئحااة العامااة حلمايااة البياااانت وبااني قااانو  الااوال ت وماان االختال اا -165

الالئحاة تشارت  احلصاول علا   املتحدة بش   توضيح االستادام املشاروع للبيااانت يف اخلاارج أ َّ 
يتضامن القاانو   ال لدياه مان بيااانت  يف حاني ماا املوا قة املسبقة من مال  البياانت عل  تقاس 

رتا  بش   موا قة مال  البياانت قب  تنفيذ األمر. ومان هاذا املنطلاق  يُنظار إىل اش األمريكي أيَّ 
الالئحااااااة العامااااااة حلمايااااااة البياااااااانت علاااااا  أ ااااااا تعاااااازِّ  حقااااااو  خصوصااااااية البياااااااانت. وملواجهااااااة 

يف ذل  احلكوماات  للحصاول علا   مبا الطلبات الواردة من األطراف الثالثة  ودرأ االستدعاءات
ت  ُتضااااطر بعاااا  املنظمااااات إىل إدراج شاااارو  قانونيااااة يف عقودهااااا اخلاصااااة املعلومااااات والبياااااان

أي ماان  تقاساا هااا قباا  خطار ابحلوساابة السااحابية  وهااي شاارو  تفاارض علاا  مقاادِّمي اخلاادمات إ
"... يبااذل  بياان ااا ومعلوما ااا.  علاا  ساابي  املثااال  أشااارت األمانااة العامااة لألماا  املتحاادة إىل أنااه

 احلصول علا الرامية إىل طلبات األطراف الثالثة إبرا  ن نية من أج  جهودا  حبس مقدِّم اخلدمات
أب َّ هذه البياانت يف  الطل، مقدِّم   الثال    البياانت ذات الصلة ابألم  املتحدة وأ  خيطر الطرف  

لبع  االمتيا ات واحلصاانت ... ويعي الطاب  املفتوح للادمات  ملكية األم  املتحدة وخاضعةٌ 
... وبناااء  اإلحضااارأبواماار بياااانت األماا  املتحاادة عمااال   ح اازعامااة أ َّ ماان املمكاان السااحابية ال

علااا  ذلااا   يقتضاااي اساااتادام اخلااادمات الساااحابية العاماااة قباااول بعااا  القياااود علااا  خصوصاااية 
ألما  اخلاصاة ابعلوماات املاألطاراف الثالثاة إىل  احليلولاة دو  وصاول يفالبياانت وضاع  السايطرة 

املتحدة. ولذل   ليس يف وسا  املنظَّماة أ  تساتبعد خطار وصاول طارف اثلا  إىل بيااانت األما  
ألمانااة العامااة لألماا  اتحاادة لاادى اسااتادامه هلااذه اخلاادمات علاا  شاابكة اإلنرتناا ". وخلصاا  امل

داخلياااة". وتبعاااا  لاااذل   قاااال ابلاملتحااادة إىل أ َّ "... البيااااانت البالغاااة احلساساااية ينبغاااي أ  تظااا  
__________ 

-https://nsarchive.gwu.edu/news/cybervault/2018-04-02/hr-4943-clarifying-lawful-overseasانظاااااااااااااار  (40)

use-data-act-cloud-act. 
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مكتاا، الشااؤو  القانونيااة إنااه إذا  كاارت األمانااة العامااة يف االخناارا  يف اخلاادمات اإللكرتونيااة يف 
 املستقب    من املستصو  حتديد وتصني  مستو ت خمتل  البياانت ومدى حساسيتها".

ااا، املفتشاااا  ب -166 مباااادرة األمااا  املتحااادة قيااام وابإلضااا ة إىل املباااادرات املاااذكورة أعاااله  يرحِّّ
Global Pulse
 ريااق استشاااري معااي خبصوصااية البياااانت يضاا  خاارباء ماان القطاااعني إبنشاااء  (41)
واألوسااا  األكادمييااة واجملتماا  املاادين  بوصاافه منتاادى لالخناارا  يف حااوار مسااتمر العااام واخلااا  

يرحا، املفتشاا  بوضا  مباادئ محاياة  كماا  .تهابش   املواضي  املتصلة حبماياة البيااانت وخصوصاي
البيااااانت الشاصاااية واخلصوصاااية يف مؤسساااات منظوماااة األمااا  املتحااادة  الاااي اعتماااد ا الل ناااة 

 .2018تشرين األول/أكتوبر  11ستوى يف دور ا السادسة والثالثني يف اإلدارية الر يعة امل
وتعاارض املبااادئ إطااارا  مشاارتكا  يااروم محايااة احلااق يف اخلصوصااية ابتغاااء حتقيااق األهااداف  -167

التالياااة: )أ( مواءماااة املعااااير املتعلقاااة حبماياااة البيااااانت الشاصاااية علااا  نطاااا  مؤسساااات منظوماااة 
ألغااااراض تنفيااااذ  لمساااااءلةلمعاجلااااة البياااااانت الشاصااااية إخضاااااع  األماااا  املتحاااادة؛ و) ( تيساااار

الااااوال ت املنوطااااة مبؤسسااااات منظومااااة األماااا  املتحاااادة؛ و)ج( ضااااما  احاااارتام حقااااو  اإلنسااااا  
 سيما احلق يف اخلصوصية. وال واحلر ت األساسية املكفولة لأل راد 

املةجةداحل املشار إةمهدا  ويرى املفتشان أنَّ اةحماضحل اةرقمما مت  ِّل شكةا من أشكا  -168
  أحكدددددام اتفاقمدددددا امتمددددداتاحل األمدددددم املتحددددددة وحصددددداضهتا، واتفاقمدددددا امتمددددداتاحل اةةكددددداالحل 

تدددةىل تحل متلكهدددا كمددداضحل األمدددم املتحددددة و املتخصصدددا وحصددداضهتا. ومدددن يَّ فدددإنَّ أ َّ معلةمدددا
اةتخددزين، ي حغددي أن ، وصددرف اة  ددر عددن مكددان أطددراف اثة ددا تقددد ِّم خدددماحل  ددحاوماخزي هددا 

ى، قددد ت ددمة حصدداضحل خ ددجل هلددذ  ابصدداضحل. وابة  ددر إىل طاوعهددا اةدددول واةرفمددجل امل ددتة 
 أنَّ  علدى أن يراعدى علدى اخلصدةتعلى األن ما اةةط مدا واإلقلمممدا اة داريا،  األمم املتحدة

أع داء   األمدم املتحددة صددَّقت علدى تلدك هدي ولددان ن صادرة عهذ  األن ما قد تكةن 
 ت تفمد م ها. أو التفاقماحلا

ساااعيا  إىل توضااايح هاااذه املسااا لة    ومااا  ذلااا   طلبااا  الشااابكة القانونياااة لألمااا  املتحااادة -169
يف  مباا إرشادات وإيضاحات بش   اإلطار القانوين الذي سيطبَّق عل  مؤسساات األما  املتحادة 

أكَّاد الارد الاوارد مان االحتااد ذل  املسائ  املتعلقة بعدم انطبا  الالئحاة العاماة حلماياة البيااانت. و 
أناااه  إال تنطباااق علااا  مؤسساااات األمااا  املتحااادة. ال األورويب أ َّ الالئحاااة العاماااة حلماياااة البيااااانت

ات نظمااااابلنظااار إىل إنفاااااذ الالئحااااة يف اآلوناااة األخاااارة والتباااااين الشاااديد يف ضاااارو  اسااااتادام امل
حلساسااااية والبياااااانت املتعلقااااة يشاااام  البياااااانت الشاصااااية لالجئااااني الااااي تتساااا  اب مبااااا للبياااااانت 

احل مبةاصلا حتلمل آاثر اةةئحا اةعاما بمايا   ميةصي املفتشان املابملورِّدين و/أو املوظفني  
  ذةددك املتطلحدداحل  مبددا اةحمدداضحل وأن مددا ةا لددا أخددرى   ةددةء أنشددطتها اةت فمذيددا اخلاصددا،

ةدد فس  ةن ددعخي ال قددد نيذن، اةددياةشددركاء امل ف ِّددذ مددن قِّح ددلاة ددروريا اةدديت يتعددني ا ددتمفا ها 
 االمتماتاحل وابصاضحل.

__________ 

هااي مبااادرة أطلقهااا األمااني العااام بشاا   البياااانت الضااامة  ورؤيااة للمسااتقب  تقااوم علاا   Global Pulseمبااادرة  (41)
اف ومسااؤولية ابعتبارهاااا منفعااة عاماااة. وتتمثاا  مهمتهااا يف تساااري  وتاارة اكتشااا أبمااا تسااار البياااانت الضاااامة 

البيااااانت الضاااامة وتطويرهاااا وتوساااي  نطاااا  اعتمااااد االبتكاااار يف هاااذا اجملاااال خدماااة  للتنمياااة املساااتدامة والعمااا  
 .www.unglobalpulse.org/about-newاإلنساين. انظر املوق  الشبكي 
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حيااد  بساارية البياااانت ماان خماااطر مرتبطااة  مااا ات تاادرك متامااا  نظمااويؤكِّااد املفتشااا  أ َّ امل -170
ات نظماتساتفيد امل ماا . وكثارا  دماتاخل من مقدِّميابملواق  اجلغرا ية الي تستادمها أطراف اثلثة 

من كو  معظ  اجلهات املورِّدة للادمات السحابية تتايح للعماالء اختياار مراكاز البيااانت احملادَّدة 
املوقا  اجلغارايف  اختياارزين والنساخ االحتيااطي  ومان مث والتاا املعاجلاةالي ست ري  يهاا عملياات 

للبياانت.  عل  سبي  املثال  أشارت منظماة العما  الدولياة إىل أ َّ الشارو  التعاقدياة تانص علا  
اخلادمات  يمقادِّميتيح مجيا   ال األماكن الي ميكن أ  توجد  يها اخلوادم والبياانت. وم  ذل  

ااااد ذلاااا  رد صااااندو  األماااا  املتحاااادة للسااااكا  يف  كمااااا   الساااحابية هااااذه اإلمكانيااااة رده علاااا  أكَّ
م اخلدماااة )غوغااا ( عاااددا  مااان مراكاااز البيااااانت وأ َّ ذكااار أ َّ لااادى مقااادِّ  إذ االساااتبيا  املؤسساااي 

موقا  اخلاوادم. وذكارت منظماة  ياتحك  يف ال بياانت الصندو  قد تكاو  خمزَّناة  يهاا مجيعاا   وأناه
اخلااادمات خياااار اعتمااااد عاان  تعااادلمااان األسااابا  الااي جعلتهاااا  السااياحة العاملياااة مااان جهتهااا أ َّ 

ضااااامانة أب َّ هاااااذه اخلااااادمات ميكااااان أ  تشااااام  امتياااااا ات األمااااا  املتحااااادة أي  الساااااحابية غياااااا   
يف أورواب.  إال توجااااد مواقعهااااا ال   خااااوادمShareFileها احلاليااااة  وحصاااااان ا؛ وتسااااتادم خاااادمتُ 

تاصصاااة إىل مقااادِّم اخلااادمات الساااحابية املوكااااالت المؤسساااات األمااا  املتحااادة و  بعااا وتطلااا، 
يف أماكن يت   يها احرتام االمتيا ات واحلصااانت.  علا  سابي  املثاال  طلا،  ااإلبقاء عل  بياان 

مرتبطاا  مبركاز البيااانت  Office 365 مقار استضاا ة بارانمج برانمج األم  املتحادة اإلمناائي أ  يكاو 
ضاااامن نطااااا  قااااوانني االحتاااااد األورويب املتعلقااااة مندرجااااة بياانتااااه كااااو  ت كيمااااا  املوجااااود يف أيرلناااادا

 .ابخلصوصية
اقدددجل اةعقدددةد ذاحل اةصدددلا املة  تت دددمنويؤك ِّدددد املفتشدددان ويشدددد ِّدان علدددى ةدددرورة أن  -171

لخددةادا اةدديت  ُت ددتخدم ألغددراض معاجلددا وخددزين ومدداضحل األمددم املتحدددة ةاجلغرافمددا احملدددَّدة 
اة دلطاحل اةةط مدا  تتمحهداومعلةماهتا، مجل مراعاة احرتام و ايا االمتماتاحل وابصداضحل اةديت 

 ملةاقجل.  تلك ا

 تص مف اةحماضحل واباجا إىل إنفاذ اة ما احل -طاء 
 تاااااذكر ومل سياساااااات لتصاااااني  البيااااااانت مؤسساااااات األمااااا  املتحااااادة وضاااااع  غالبياااااة  -172
منظمتا   ق  )منظمة السياحة العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوياة( أ َّ السياساات ذات  إال

د سياساات تصاني  البيااانت املعااير اخلاصاة مباتلا  غار موجاودة. وحتادِّ  أو الصلة قيد اإلعاداد
علاااا  الااارغ  ماااان احتماااال اخااااتالف املصاااطلحات احملاااادَّدة الااااي و ساسااااية البيااااانت  حمساااتو ت 

بياااانت ميكاان إ حتهااا علنااا  و بااني سااري للغايااة  مااا تسااتادمها املنظمااات   ااإ َّ املسااتو ت تاارتاوح
جاراءات احملادَّدة الاي ينبغاي تطبيقهاا علا  خمتلا  لعامة اجلمهاور. وتشار السياساات أيضاا  إىل اإل

حتدِّ  سياسا ا اخلاصة بتصني   مل مستو ت السرية. وجتدر اإلشارة إىل أ َّ عددا  من املنظمات
الااي تطرحهااا التكنولوجيااات  املساات دةالبياااانت واملعلومااات حبياا  أتخااذ يف االعتبااار التحااد ت 

 اجلديدة مث  احلوسبة السحابية.
بعا  املنظماات محاالت للتوعياة أبمان املعلوماات. وما  ذلا    إناه علا  الارغ   وأرس  -173

الحد  املفتشدان عددم  سارية البيااانت   قاد صاو من توا ر السياسات واألدوات التقنية الال مة ل
أكَّدد  اةعديدد مدن املدةظفني اةدذين أجريدت معهدم  مدا على حندةإنفاذ اة ما احل ذاحل اةصلا، 

أشدداروا إىل عدددم وةددة  حدددود امل ددؤوةما وددني وحددداحل تك ةةةجمددا املعلةمدداحل  إذ مقدداوةحل،
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ين، واةةحددددداحل اةف مددددا امل ددددؤوةا عددددن اةتصدددد مف ةتقددددواالتصدددداالحل، امل ددددؤوةا عددددن اةت فمددددذ ا
ويرى املفتشا  أ َّ من الال م بذل املزيد من اجلهود من  امل ا   ع د إنشاء وماضحل ومعلةماحل.

 ت تصني  البياانت واالمتثال هلا.أج  تنفيذ سياسا
مجيا  مان املمكان ختازين ويف حني يعتقاد العدياد مان املاوظفني ممان مشلاته  املقاابالت أ َّ  -174

يف نُظ  احلوسبة السحابية بعد إرساء التدابر   يف ذل  البياانت السرية املقيَّدة مبا أنواع البياانت 
ختازَّ  يف  أال أ َّ البيااانت احلساساة للغاياة ينبغاي األمنية املالئمة   قد خلص  عدة منظماات إىل

حتادِّد أيَّ بيااانت  مل أشاارت اليونساكو  ماثال   إىل أ اا وهكاذانُظ  سحابية  بعة ألطاراف اثلثاة. 
ينبغي   ال ميكن تقامسها يف السحابة  ولكن إذا ُصنِّّف  البياانت عل  أ ا سرية للغاية  ال بعينها

 ة.يالسحاب  النُّظمطلقا  استادام 
حتددد ِّ   ما دداحل  أو تفعددل ذةددك وعددُد أبن ت ددجل مل ويةصددي املفتشددان امل  مدداحل اةدديت -175

تصدد مف اةحمدداضحل حبمددث أتخددذ   االعتحدددار محددادئ  ايددا اةحمدداضحل اةشخصددما واخلصةصدددما 
وينبغاااي أ  تشااار سياسااااات واةتحددددايحل اةددديت يطرحهدددا ا دددتخدام نُ ددددم ابة دددحا اة دددحاوما. 

 ذات الصلة. واإلنفاذ آليات الرصد تصني  البياانت إىل

 وعض اال ت تاجاحل -ايء 
تتبااااين الااانُّهج الاااي تتَّبعهاااا مؤسساااات األمااا  املتحااادة إ اء خااادمات احلوسااابة الساااحابية  -176

تساااتادم  ال ودرجااة اعتمادهاااا للحوساابة الساااحابية تبايناااا  كباارا . ذلااا  أ َّ )أ( قلاااة ماان املنظماااات
ة  يالساااحابالااانظ  ابلكامااا  علااا  تعتماااد عااا  املنظماااات ب خااادمات احلوسااابة الساااحابية  و) (

منظماات تساتادم احلوسابة الساحابية إىل حاد ماا. وما  هنااك عادة  وتلا  هاتاه الفئاةو)ج( بني 
 هاااذه االجتاهااااتات. وتشااام  نظماااذلااا   مثاااة اجتاهاااات عاماااة وتقنياااة مشااارتكة باااني عااادد مااان امل

 يلي: ما
 ة؛يالسحابالنُّظ  احلوسبية إىل  قدرا اتعك  غالبية املنظمات عل  نق  بع   )أ( 
ُتسااتادم احلوساابة السااحابية أبشااكال خمتلفااة: حلااول سااحابية للتاطااي  املركاازي  ) ( 

للمااااوارد  وتااااو ر اخلاااادمات السااااحابية ماااان مؤسسااااات األماااا  املتحاااادة ابعتبارهااااا مقاااادِّم اخلاااادمات 
يستادم خمتل  اخلادمات الساحابية وغار ذلا . ويبادو  ما  ذلا    ابعتبارها عميال   أو السحابية 

تطبيقاات الربياد اإللكارتوين واإلنتاجياة  دأ َّ أكرب اجتاه حنو اعتماد احلوسبة السحابية يتمث  يف اعتما
 ؛Microsoft Office 365الي تقدَّم عل  أ ا خدمات سحابية  وتستند يف معظمها إىل برانمج 

أكااارب مقااادِّمي اخلااادمات الساااحابية  بااانياملنظماااات واحااادا  مااان  اختاااارت غالبياااة )ج( 
. املؤسسااة املتاحااة للعمااومأعمااال وتطبيقااات للحصااول علاا  تطبيقااات اإلنتاجيااة القالئاا  العامااة 

 وتشكِّ  السمعة عامال  رئيسيا  يف اختيار أحد مقدِّمي اخلدمات؛
 حاااادت هبااااا إىل اأ اااا املؤسسااااات ذكاااارتالااااي الرئيسااااية األساااابا  أهاااا  تشاااام   )د( 

تتيحاه مان  وماا تهاوسالسا تهااومرون ها وبساطتهاض تكاليفافاخننتقال إىل اخلدمات السحابية اال
 ؛ ر  لتحسني األمن واالبتكار
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 املنظماااات إ اء احلوسااابة الساااحابية  لااادىاجتااااه واحاااد ساااائد  أو ال يوجاااد  اااج )ه( 
األشااوا  الااي قطعتهااا يف هااذا حاادة و تتنااوع ُ ااج تنفيااذ احلوساابة السااحابية يف منظومااة األماا  املت إذ

 تنوعا  كبرا ؛املسار 
بعا   ويف املرجاوة  زا يت  اختيار مناذج اخلدمات تبعا  للاصائص الوظيفية وامل (و) 

.  احلاالت تبعا  لتوا ر اخلدمات يف شك  معنيَّ
من اعتماد املتوقَّعة  أو احملتملة فوائدمي  القائمة جب بوضوح  نظمات بع  امل حدَّدتوقد  -177

اار تنفيااذ ورصااد اخلاادمات السااحابية  مدر   جااة بوضااوح يف احلوساابة السااحابية وأنشاا ت آليااات تيسِّّ
 مددن ويعتقددد املفتشددان أنَّ اساارتاتي يات املنظمااات اخلاصااة بتكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت. 

حل   غمدداا ا ددرتاتمجما قائمددا وددذاهتا    ددا  ابة ددحا اة ددحاوما، حتديددد األوةددةاياةةاجدد ، 
واملحدددادراحل وإدراجهدددا ابنت دددام   ا دددرتاتمجماحل امل  مددداحل املتعلقدددا وتك ةةةجمدددا املعلةمددداحل 

 واالتصاالحل من أجل ت همل اةرصد وامل اءةا.
 3اةتةصما 
 ي حغي أن يتَّخذ اةر  اء اةت فمذيةن ملؤ  احل األمم املتحدة إجراءاحل دوريدا تكفدل 
  ذةدددك  مبدددا تك ةةةجمدددا املعلةمددداحل واالتصددداالحل،ا دددرتاتمجماهتا املؤ  دددما    دددا  مةاءمدددا 

وأوةددددةايحل عمددددل  اال ددددرتاتمجماحل اخلاصددددا خبدددددماحل ابة ددددحا اة ددددحاوما، مددددجل احتماجدددداحل
 املؤ  احل، وحتقمق ها اةقمما مقاول اال ت مار.

أوال  حتدياد تتيحهاا احلوسابة الساحابية يقتضاي  احملتملاة الاي زا وم  ذل    إ َّ حتقياق املا -178
عواما  مان الاالحتياجات التنظيمية يف جمال تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت  ما  مراعااة مجلاة 

 ة التحتية القائمة لتكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت  والانُّظ  والتطبيقاات القدمياة الاييتشم  البن
السااحابية وقااد يكااو  ماان الضااروري حتااديثها  وهااو إجااراء تكاان يف األصاا  مصاامَّمة للحوساابة  مل

إىل االنتقاااال إىل  مجيعهاااا حباجاااة املنظماااات ليسااا يساااتغر  وقتاااا  طاااويال . وجتااادر اإلشاااارة إىل أ َّ 
احلوسبة السحابية. ذل  أ َّ اساتادام أحاد تطبيقاات الرباجمياات اخلدمياة خيتلا  عان تنفياذ أحاد 

تنفيااااذ  يتعااااني علاااا  منااااوذج  أو ذج خاااادماتو اختيااااار منااااالتحتيااااة اخلدميااااة.  قباااا  حلاااول البنيااااات 
املنا   املت تياة مان االنتقاال إىل احلوسابة الساحابية واملاااطر الناشائة عان تدرس املنظمات أوَّال  أ  

 هذا االنتقال.
دمات أقاا  احلوساابة السااحابية خبااوقاد شاارع  مؤسسااات األماا  املتحاادة يف االنتقااال إىل  -179

دا . ويبانيِّّ املر اق الثاااين أ َّ وإنضااج   هااا إ اء اخلادمات األكثار تعقُّاا ةبناااء القادر تعقيادا  مان أجا  
 Microsoft Azure Storageمثا   ا  دتعقُّاا أقا غالبياة مؤسسااات األما  املتحاادة تساتادم خاادمات 

  اساتادام بيااانت تنطاو   يف كثار مان األحياا  علا ال   ومها خادمتا Microsoft Office 365و
 جيع  االنتقال إىل اخلدمات السحابية أكثر سالسة. مما حساسة 

حااااى املنظمااااات الااااي شاااارع  يف االنتقااااال إىل اخلاااادمات السااااحابية  إنااااه وماااا  ذلاااا    -180
دا  نسااابيا  ُتضاااطر إىل إعاااادة النظااار يف اال رتاضاااات الاااي أقااا  تعقُّااا أو ساااتادام تطبيقاااات ساااهلةاب

يف  مباا ذُكر أثناء املقابالت الي أجراها املفتشاا   ما   سبي  املثال  كثرا  وضعتها يف األص .  عل
رت ت  أ َّ ذلاا  االجتماعااات املشاارتكة ماا  ممثلااي اإلدارة التقنيااة واملمثلااني القااانونيني وممثلااي املشاا



JIU/REP/2019/5 

57 GE.19-18956 

اخنفااض التكاالي  وحتقياق   عنادما قارَّرت اساتادام اخلادمات الساحابية  املنظمات كانا  تتوقا 
احملتملاة للحوسابة الساحابية  زا أ َّ بعا  املا إال ة الساحابية.الي يُفرتض أ  تعود هبا احلوسب  زاامل

يف جمااااالت مثااا  األمااان والتكاااالي   وهاااي جوانااا، تُعتااارب بااادورها  جوانااا، سااالبيةتنطاااوي علااا  
الااي سااتحقَّق  يهااا و ااورات وكيفيااة  اجلواناا،حتااد ت لاابع  املنظمااات.  ثمااة عاادم وضااوح بشاا   

ة  يالسااحابالاانُّظ  بياااانت احلساسااة للغايااة يف هااذه الو ااورات  وعاادم ثقااة يف أمااا  ختاازين الحتقيااق 
تفتقار املنظماات إىل املهاارات  ماا القصار. وكثارا  علا  األماد وهناك حاالت تزداد  يهاا التكاالي  

 الال مة لالستفادة من الفر  الي تتيحها احلوسبة السحابية.
لسااحابية تتاايح  رصااة لااز دة الكفاااءة واعتماااد خصااائص وظيفيااة واخلالصااة أ َّ احلوساابة ا -181

جديادة وخفاا  التكااالي . بْيااد أ َّ ماان الااال م اغتناام هااذه الفرصااة ماان خااالل التاطااي  الشااام  
والنظااار يف األبعااااد املتعاااددة الاااي ياااؤثِّّر  يهاااا اساااتادام اخلااادمات الساااحابية  أي اجلوانااا، التقنياااة 

وعالوة عل  ذل   تنطوي احلوسبة السحابية علا  خمااطر مجاة وجا، واملالية والقانونية واإلدارية. 
 إجراء تقييمات للمااطر السياقية. عن طريق ا ختفي  حدَّ 

 4اةتةصما 
ي حغدي ةلر  دداء اةت فمدذيني ملؤ  دداحل األمددم املتحددة أن يكفلددةا إجدراء حتلمددل شددامل  

  ذةدددك  مبدددا واالتصددداالحل،ةلمخددداطر قحدددل اةتعاقدددد وشدددكن خددددماحل تك ةةةجمدددا املعلةمددداحل 
اةتق مددا واملاةمددا علددى واةفةائددد اخلدددماحل اة ددحاوما. وي حغددي أن يراعددي هددذا اةتحلمددل املخدداطر 

 حد  ةاء، وي حغي إدراج اة ماضحل ذاحل اةصلا   اتفاق م تةى اخلدماحل.

إضاااافاء الطاااااب  وبوجااااه عااااام  تتَّباااا  منظومااااة األماااا  املتحاااادة االجتاااااه األوساااا  املتمثاااا  يف  -182
تكاو   ماا وكثارا   اعتمااد احللاول الساحابية.علا  ُ اج و خادمات احلوسابة الساحابية الت اري عل  

للعوامااااا   العواماااا  احملرِّكااااة واالعتبااااارات الرئيسااااية املتعلقاااااة ابسااااتادام اخلاااادمات السااااحابية مماثلااااة  
 اخلاصااةيف مجياا  أحناااء العااامل. وقلَّمااا يكااو  للظااروف  شااركاتال الااي حتكاا  خيااارات عتباااراتواال

وو قاااا   املتصااالة بطبيعاااة مؤسساااات األمااا  املتحااادة أتثااار علااا  قااارار اساااتادام احلوسااابة الساااحابية.
 إنشااااءللفرياااق املااااتص أبمااان املعلوماااات   اااإ َّ احلوسااابة الساااحابية تتااايح لوكااااالت األمااا  املتحااادة 

االرتباا  ابلتطبيقاات واملعلوماات الت ارياة يف روناة املوحتقياق  ا  إلكرتونيا ا  مر قايشاكِّ  يف جاوهره  ما
 أّي وق . ويف من أّي مكا 

 املنظماااات تن اااز اساااتثمارات يف جماااال تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت وهاااي تتوقااا   -183
علددى أنَّ مشدداريجل تك ةةةجمددا د شدددين اةتاويددةد املفتشدداملزيااد ماان الكفاااءة والفعاليااة يف عملهااا. 

املعلةمددددداحل واالتصددددداالحل اةددددديت تشدددددمل ابة دددددحا اة دددددحاوما مت دددددل ا دددددت ماراحل ا دددددرتاتمجما 
 .نيإلوةغ اةدقمقوالرصد ةةلم  ماحل تتطل  آةماحل 

أنَّ اعتزام االنتقدا  إىل ابة دحا اة دحاوما يقت دي مدن امل  مداحل أن  وحاصل اةقة  -184
يشدمل  مبدا دة،امل تعامب هذ  امل كةا مدن كافدا جةانحهدا املعقَّدأتخذ   االعتحار عدداا من اةعة 

 قاةتداور اةتاةما
تنقااايح سياساااات تصاااني  البيااااانت وإنفاذهاااا  مااا  األخاااذ يف االعتباااار مباااادئ  )أ( 

محاياااااة البيااااااانت الشاصاااااية واخلصوصاااااية والتحاااااد ت الاااااي يطرحهاااااا اساااااتادام نظااااا  احلوسااااابة 
 لعامة حلماية البياانت وأنظمة أخرى مماثلة؛يف ذل  آاثر الالئحة ا مبا السحابية 
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 استكشااااف إمكانياااة حتساااني التعااااو  والتنسااايق باااني مؤسساااات األمااا  املتحااادة ) ( 
يف ذلا  جمموعاة مان  مباا خدمات احلوسابة الساحابية  لالستفادة منإطار مشرتك  أو وض   جب

 ؛املتطلبات األساسية املشرتكة الي يتعني تنفيذها عل  نطا  املنظومة
حتديااد املواقاا  اجلغرا يااة للاااوادم الااي ختاازَّ  وتعاااجل   يهااا بياااانت األماا  املتحاادة  )ج( 

ومعلوما ااا  والتاادابر الراميااة إىل كفالااة احاارتام ومحايااة االمتيااا ات واحلصاااانت يف تلاا  املواقاا   يف 
 العقود ذات الصلة؛

يف أي مسع  اسية أسإجراء تقييمات شاملة للمااطر ابعتبارها خطوة إلزامية  )د( 
 العتماد حلول احلوسبة السحابية؛

 وضاااا  خطاااا  طااااوارئ واساااارتاتي يات خااااروج لكاااا   ئااااة ماااان  ئااااات اخلاااادمات )ه( 
 التطبيقات السحابية احلامسة؛ أو

ضاااماانت ذات الصااالة يف اتفاقاااات الالتافيااا  مااان املاااااطر عااان طرياااق إدراج  )و( 
 مستوى اخلدمات.
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 املتَّحعا   اخاذ اةقراراحل وا تخدام اتفاقاحل م تةى اخلدماحلاملمار احل  -راوعاا  

ميكااان اخللاااو  إىل أ َّ اساااتادام احلوسااابة الساااحابية لااايس جمااارد حتااادّ  تكنولاااوجي  بااا  قاااد  -185
مياااس خمتلااا  جوانااا، احلوكماااة واألمااان  إذ يكاااو  لاااه أيضاااا  أتثااار كبااار علااا  إدارة التغيااار املؤسساااي 

ومددن هددذا امل طلدد  مددن اةددةتم وداهدداا   علاا  النحااو املباانيَّ أعاااله. اتنظمااوالكفاااءة والتموياا  يف امل
إر دداء ةار دداحل شدداملا    ددا  اخدداذ اةقددراراحل تشددمل خمتلددف اةةحددداحل اةت  مممددا وتتجدداوت 

  ذةددك  مبددا االعتحدداراحل اةتق مددا ع ددد اةتفكددر   اعتمدداد أ  شددكل مددن أشددكا  اةتك ةةةجمددا،
وابلنظاار إىل التحااد ت الااي تفر هااا اخلاادمات السااحابية وعااالوة علاا  ذلاا   اخلدددماحل اة ددحاوما. 

 ا اختيااار اخلاادمات السااحابية واسااتادامها يتطلباا ااإ َّ وظهااور جهااات  اعلااة ماان األطااراف الثالثااة  
وهااي تاادابر   (42)عمليااات مناساابة لبااذل العنايااة الواجبااة وإعااداد اتفاقااات مسااتوى خاادمات شاااملة

أداة لتحقياق علا  أ اا يُنظر إليها عل  أ ا جمرد آلية من آليات احلماية القانونية  ب  أيضاا   أال جي،
 اتج.و نموضوعية للالفعالية يف إدارة العالقات م  مقدِّمي اخلدمات السحابية استنادا  إىل مقاييس 

، الوحاادات قااوة املبااادرة ماان جاناا ويشاار عاادد ماان الااردود املقدَّمااة ماان املنظمااات إىل أ َّ  -186
الداخلية املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي دورا  رئيسيا  يف اعتماد الانظ  الساحابية  

املبااادرة عاان الوحاادات الفنيااة الااي حتتاااج إىل حاا  حماادَّد. وتقتضااي ماان املمكاان أ  تصاادر أ َّ ولااو 
  يليااه ماانح الل ااا  غالبيااة عمليااات صاان  القاارار الااي وضااعتها املنظمااات إجااراء حتلياا  للمااااطر
عمليااة تشاااور إجااراء املعنيااة للتصاااريح التقنيااة واإلداريااة. وأشااارت عاادة ردود علاا  االسااتبيا  إىل 

صادر واسعة النطا  داخا  املنظماات يف إطاار عملياة صان  القارار  بصارف النظار عماا إذا كاا  م  
اإلدارة  أو اريااااةالوحااادات اإلد أو هاااذه املباااادرة هاااو وحااادات تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت

لحوسابة ل تعطي األولوية العامة. وجتري هذه املشاورات يف الغال، يف سيا  اعتماد اسرتاتي يات
إىل أ َّ اعتماااد احللااول  سااقاساارتاتي يات شاااملة للحوساابة السااحابية. ويشاار هااذا الن أو السااحابية

القانونياة واملالياة ومان من شاى الازوا  )التقنياة و خض  للدراسة السحابية قد خض  لتحلي  واف  و 
اااد املفتشااا  هاااذا األمااار ماان خاااالل املقاااابالت الااي أجر هاااا مااا   منظااور املاااوارد البشاارية(. وقاااد أكَّ

ااادوا عموماااا  اخناااراطه   يف املااديرين ومااا  ماااوظفي املشاارت ت وماااوظفي الشاااؤو  القانونياااة  الااذين أكَّ
 خلدمات السحابية.إىل اعتماد امنظما    سعي
ذتااه األمانااة العامااة لألماا  املتحاادة  املعنااو  "احلوساابة وياارى املفتشااا -187   أ َّ اإلجااراء الااذي اختَّ

الساااحابية: اإلجاااراء التقاااي لتكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت يف األماناااة العاماااة لألمااا  املتحااادة"  
يهاادف إىل بيااا   إذ   ميكاان اعتباااره مثاااال  علاا  املمارسااات الفضاال  2017 عااام والااذي صاادر يف

االحتياجات املتعلقة ابقتناء واستادام األمانة العامة خلدمات احلوسبة السحابية الي يو ِّّرهاا مقادِّمو 
خااادمات ساااحابية خاااارجيو . وحيااادِّد أيضاااا  الشااارو  الاااي يتعاااني اساااتيفاؤها لكفالاااة أ  تلاااب هاااذه 

  مان املاااطر التشاغيلية واألمنياة  والتافيا ااخلدمات احتياجاات عما  األما  املتحادة  واحتياجا ا
أمن موارد تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت. ويتضامن عل  الي قد تؤثِّّر عل  استمرارية األعمال و 

__________ 

ماة مان مقادِّ  (42) م خادمات يشم  اتفا  مستوى اخلدمات السحابية شروطا  تقدِّم تفاصي  عن مساتوى اخلدماة املقدَّ
يشااتم  اتفااا  مسااتوى اخلاادمات السااحابية علاا   مااا سااحابية ماان أجاا  تلبيااة متطلبااات ساار عماا   بونااه. وعااادة  

 Cloud computing: United"والتزاماات علا  عااتق املساتهلكني. تتعلاق ابخلادمات املاراد تقادميها وعاود وقياود 

Nations Secretariat ICT technical procedure", appendix 1 "Evaluating cloud service providers and 

cloud SLAs: overview", March 2017. 
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املر ق ابإلجراء التقي لألمانة العامة املعناو  "تقياي  مقادِّمي اخلادمات الساحابية واتفاقاات  1التذيي  
أخااذها يف االعتبااار  تعاانيية الااي يلعناصاار الضاارور ا(  7مسااتوى اخلاادمات السااحابية" )انظاار اإلطااار 

 عناااااد إعاااااداد اتفاقاااااات مساااااتوى اخلااااادمات الساااااحابية. وتشااااام  هاااااذه العناصااااار عموماااااا   يف مجلاااااة
والضااواب  والقياود األمنيااة  ومواقاا  ختاازين البياااانت  واسااتمرارية  هتشاام   مسااتو ت األداء وغا تاا ماا

 خلدمات.األعمال  واملقتضيات والضماانت القانونية واالحتياجات من ا
يف  مباا  ملعااير ذات الصالةاتلا  اغر أ َّ قيااس مادى امتثاال مقادِّمي اخلادمات الساحابية مل -188
اتفاقات مستوى اخلدمات ذات الصلة  والتحقق مان هاذا االمتثاال  قاد يكاو  املعاير الواردة يف ذل  

اقادين مان البااطن يف تقادم علا  متع و يعتماد ماا إجراء صاعبا   أل َّ مقادِّمي اخلادمات الساحابية كثارا  
اتفاقاااات مساااتوى اخلااادمات تااانص علااا   كاااو علااا  الااارغ  مااان   إناااه اخلااادمات. وعاااالوة علااا  ذلااا   

عملياة يف  ا  هاّما هاذه العقاوابت عاامال  تعتارب  ال عقوابت يف حال خمالفة الشرو    إ َّ بع  املنظمات
إىل أ َّ "مكتاا، الشااؤو  القانونياااة تفاااوض.  علاا  ساابي  املثاااال  تشاار األمانااة العامااة لألمااا  املتحاادة ال

يف عقاود املشارت ت ابعتباار أ َّ هاذه األحكاام غار قابلاة لإلنفااذ عموماا   'عقاوابت'ينصاح بعادم إدراج 
العتبارات تتعلق ابلسياسة العامة". وتؤكِّد الوكالة الدولية للطاقة الذرية هاذا األمار ابلقاول إ َّ "اتفاقاات 

ختضاا   وال تتساا  عمومااا  ابلشاامول ال جاذبيااة للاازابئنلرئيساايني واألكثاار مسااتوى اخلدمااة ماا  املااورِّدين ا
للتفاوض  وقلَّما تنص عل  عقوابت مناسبة لتادارك اخلساارة. وما  ذلا   مان الضاروري االساتمرار يف 

ويةصددي املفتشددان إبجددراء وىل ماان العقااوابت". االسااتفادة ماان مقاادِّمي اخلاادمات هااؤالء أل َّ مسعااته  أ  
اتفاقداحل م دتةى اخلددماحل، علدى اة حدة املحدنيَّ     تت دم هامجل املتطلحداحل اةديت حتلمل دقم  جلم

 من اإلجراء اةتقين ةألمانا اةعاما. 1اةتذيمل 
مؤ  داحل األمدم املتحددة أن تعمدل  علدى ويعتقد املفتشان اعتقاداا را دخاا أي داا أبنَّ  -189

و شا  على رصد اتفاقاحل م تةى اخلدماحل وم اءةا مقدد ِّمي اخلددماحل عدن عددم االمت دا  
ن أنَّ املعلةمدداحل املتعلقددا أبداء مقددد ِّمي اخلدددماحل اة ددحاوما ااملقددرَّرة. ويددرى املفتشدد ةلشددرو 

 ي حغي تقامسها وصةرة م هجما على نطاق امل  ةما.
فاااا  مساااتوى اخلااادمات الاااذي يساااتادمه العدياااد مااان مؤسساااات األمااا  وأهااا  مثاااال الت -190

. وهذا االتفا  الاذي جارى التفااوض علياه يف األصا  Microsoft Office 365املتحدة هو برانمج 
من قِّب   برانمج األم  املتحدة اإلمناائي تساتادمه أيضاا  مؤسساات األما  املتحادة األخارى )مباا يف 

ا، املفتشاا  هباذا يونيساي واليونساكو  وال  صاحة العاملياةذل  األمانة العامة  ومنظماة ال (. ويرحِّّ
املفاوضاااات املشااارتكة ساااعيا  إىل االساااتفادة مااان القاااوة  مزياااةالااانهج املشااارتك ويشااادِّدا  علااا  اغتناااام 
ماان حياا   باااع  ااج مشاارتك أ  يعااود مبنااا  تماان شاا   ا الشاارائية لاادى منظومااة األماا  املتحاادة. 

تتمثاا  يف التوحيااد والكفاااءة وقابليااة التشااغي   ماازا ه جيلاا، أيضااا    باا  األهاا  ماان ذلاا  أنااالتكلفااة
يصاااع، قياساااها كمياااا . وقاااد اساااتبان  كيااااانت أخااارى ذات هياكااا  إدارياااة زا  املتباااادل  وهاااي مااا
"ينبغي للوكااالت   يل  مث  حكومة الوال ت املتحدة:مجاالطل، اإلاتباع  ج معقَّدة احلاجة إىل 

اخلاادمات املشاارتكة ةيف جمااال تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت   أ   ويف عناد النظاار يف 'الساال '
الطلااا، إىل أقصااا  حاااد ممكااان قبااا  نقااا  اخلااادمات إىل  جتميااا الل خاااا الشااارائية مااان  اااقوَّ  حتشاااد

 .(43)احلوسبة السحابية"

__________ 

(43) Kundra, "Federal cloud computing strategy", p. 15. 
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ويشااكِّ  إطااار تكنولوجيااا  -191
املعلومااااااااات واالتصاااااااااالت الااااااااذي 
وضااااااعه باااااارانمج األغذيااااااة العاااااااملي 
للحوسااابة الساااحابية مثااااال  إضاااا يا  
علاااااا  اخناااااارا  خمتلاااااا  الوحاااااادات 
اإلداريااااة لاااادى التفكاااار يف اعتماااااد 
احللااول السااحابية. ويشاام  اإلطااار 
ورقة املوقا  الصاادرة عان الاربانمج 

احلوسااابة الساااحابية  ووثيقاااة بشااا   
عاان املعلوماااات املؤسسااية للاااربانمج 
وعااااااان أمااااااان تكنولوجياااااااا املعلوماااااااات 
 واالتصااااالت  واساااارتاتي ية مؤسسااااية

لاااااااااااادى لتكنولوجيااااااااااااا املعلومااااااااااااات 
  2020-2016للفاااارتة الاااربانمج 

ووثيقة بش   املوا قة التقنية لغارض 
ات وخااادمات شاااراء براجمياااات ومعااادّ 

 املعلومات واالتصاالت.تكنولوجيا 
ومتثِّّاااا  ورقااااة املوقاااا  الااااي  -192

أعاااااادَّها باااااارانمج األغذيااااااة العاااااااملي 
بشاااا   احلوساااابة السااااحابية جااااوهر 
هاااااااااذا اإلطاااااااااار. وتشااااااااام  الورقاااااااااة 
خصااااااااااائص احلوساااااااااابة السااااااااااحابية 

 ةماااءواكفااا  م  وتاومنااااذج خااادما 
ربانمج مااااااا  الكتاااااااا  األباااااااي  الااااااا

الصااادر عاان الفريااق املاااتص أبماان 
يااااا  التافيااااا  املعلوماااااات مااااان ح

ماان حاادة املااااطر  وحتاادِّد معاااير 
استعانة الربانمج مبصادر اخلادمات 
السحابية وأدوار ومسؤوليات إدارة 

 احلوسبة السحابية.
ابألدوار  يتعلاااااااااااق فيماااااااااااا  -193

واملساااااؤوليات  تااااانص الورقاااااة علااااا  
اتباااااع  ااااج تعاااااوين بااااني الوحاااادات 

خاااااادمات احلوساااااابة  اعتمااااااادعنااااااد 
لياااة إجاااراء تقياااي  شاااام  للماااااطر مبوجباااه حتااادِّد وحااادات العمااا  الساااحابية. وتشااام  هاااذه العم

حساسااية البياااانت ذات الصاالة  وجتااري شااعبة تكنولوجيااا املعلومااات  مسااتو تالبياااانت  ومااالكو

 7اإلطار 
تقمدددددمم مقدددددد ِّمي اخلددددددماحل اة دددددحاوما واتفاقددددداحل م دددددتةى 

 اخلدماحل اة حاوما
مستوى اخلدمات السحابية شروطا  تتضمن يشم  اتفا   

مااااة ماااان أحااااد مقاااادِّمي  تفاصااااي  عاااان مسااااتوى اخلاااادمات املقدَّ
اخلاادمات السااحابية ماان أجاا  تلبيااة متطلبااات أعمااال الزبااو . 
ويتضمن اتفا  مساتوى اخلادمات الساحابية عموماا  تعهادات 

 بتقدم اخلدمات وقيودا  والتزامات عل  عاتق املستهلكني.
ن التعهدات وااللتزامات املتعلقاة ابخلدماة وعادة  ما تتضم 

 ما يلي:
األداء: التااااااااوا ر وإمكانيااااااااة الوصااااااااول  والقاااااااادرة   )أ( 

 والتشغي  املتبادل والواجهة املفتوحة  ومستو ت الدع ؛
 موق  )مواق ( االحتفاع ابلبياانت وختزينها؛ ) ( 
إجااااااراءات االنتصاااااااف يف حالااااااة انتهاااااااك اتفااااااا   )ج( 

خصاا  مبااالغ مسااتحقة السااداد بسااب، مسااتوى اخلدمااة )مثاا  
 سوء اخلدمة املقدَّمة(؛

 الضواب  األمنية ومحاية البياانت؛ )د( 
املتطلباااااات القانونياااااة ومحاياااااة املعلوماااااات املتعلقاااااة  )ه( 

 ابملستهلكني وبياان   الشاصية.
 وعادة  ما تشم  القيود املتعلقة ابخلدمات ما يلي: 
ات  وهاااي مسااا لة االنقطاعاااات املقااارَّرة يف اخلااادم ()أ 

 ميكن استبعادها من شر  التوا ر؛
 أحدا  ظروف القوة القاهرة؛ ()  
 التغيرات يف اخلدمات وعملية اإلخطار؛ )ج( 
 القيود األمنية؛ )د( 
 االلتزامات القانونية؛ )ه( 
التغياااااارات املدخلااااااة علاااااا  واجهااااااة برجمااااااة تطبيقااااااات  )و( 

 اخلدمات.
 التزامات املستهل  ما يلي:وعادة  ما تشم   
سياسااااااااات االسااااااااتادام املقبااااااااول اخلاصااااااااة مبقاااااااادِّمي  )أ( 

 اخلدمات؛
 مطابقة شرو  الرتخيص اخلاصة ابلربجميات؛ ) ( 
 سداد املد وعات يف أوا ا. )ج( 

 United Nations, “Cloud computing:  United Nations: املصادر

Secretariat ICT technical procedure, appendix 1, March 2017. 
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أمن تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت وغاره مان التقييماات التقنياة مان أجا   واالتصاالت تقيي 
 احلماية املناسبة.رو  ضالشواغ  ذات الصلة وضما   استبانة
وحيااادِّد مكتااا، الشاااؤو  القانونياااة التااااب  لاااربانمج األغذياااة العااااملي  ابلتنسااايق مااا  شاااعبة  -194

 استضاااا ةتكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت  األحكاااام والشااارو  القانونياااة الاااي ميكااان مبوجبهاااا 
  عاماة أو حابية خمتلطاةسا منااذجربانمج يف الإدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات و/أو بياانت  أو

القانونياااة اخلاصاااة ابلاااربانمج  ويكفااا  محاياااة تعاقدياااة للمصاااا  واحلقاااو  واالمتياااا ات واحلصااااانت
قب  التوقي  علا  عقاد ما  مقادِّمي اخلادمات الساحابية العاماة. وباذل  مالئمة بضماانت قانونية 

 ماارحليالتصاااالت خااالل يادع  املكتاا، كااالا ماان الوحاادة الطالبااة وشااعبة تكنولوجيااا املعلومااات وا
األحكااااام الااااي  حبياااا  تلااااّب التاطااااي  للمشاااارت ت والتفاااااوض علاااا  عقااااود اخلاااادمات السااااحابية 

 .يف جمال االمتثال يقرتحها مقدِّمو اخلدمات احتياجاتِّ برانمج األغذية العاملي
ومتثِّّا  بلاورة اتفاا  مساتوى خادمات شااام  حيادِّد بوضاوح  مساؤوليات مقادِّمي اخلاادمات  -195

سااااحابية ومساااااءلته  أماااارا  أساساااايا  القتناااااء خاااادمات احلوساااابة السااااحابية الااااي تقاااادِّمها جهااااات ال
يكااو  ممكنااا  يف الوقاا   ال أ َّ االشاارتاء املشاارتك قااد ومبااا ها اسااتاداما  مالئمااا .مِّ خارجيااة واسااتادا

. أ ضا  أحكاام وشارو  وض الراهن  ينبغي جلمي  مؤسسات األم  املتحدة أ  تتعاو  من أج  
يعثاارا علاا  أحكااام  مل وقاد وقاا  املفتشااا  علاا  أمثلااة جياادة علاا  التعااو  بااني الوكاااالت  لكنهمااا

مات السااحابية. مفصَّاالة يف لااوائح االشاارتاء بشاا   تيساار التعاااو  بااني املنظمااات عنااد شااراء اخلااد
ويرى املفتشان أنه ي حغي ملؤ  داحل م  ةمدا األمدم املتحددة،    دحمل تايدة اةشدراء اةتعداوين 

   مبددا حمدددَّدة وشددكن اةتعدداون   ةددةائ  االشددرتاء اخلاصددا هبددا، اا درج أحكامددأن تدد، امل  ةمددا  
ت التابعااة وينبغااي لشاابكة املشاارت  ذةددك األحكددام واةشددرو  اةعامددا ةعقددةد ابة ددحا اة ددحاوما.

 .هوتعزيز   نة اإلدارية الر يعة املستوى أ  تضطل  بدور أكرب يف تنسيق الشراء التعاوينللّ 
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 اةتعاون   م  ةما األمم املتحدة واملركز اةدول ةلحة حا -خام اا  
 تتتمث  اآللية الرئيسية للتعاو  علا  نطاا  منظوماة األما  املتحادة يف سايا  تكنولوجياا -196

الشبكة الرقمية والتكنولوجية  الي كان  تسم  سابقا  شبكة تكنولوجيا املعلوماات  املعلومات يف
الااي أنشاائ  حتاا  رعايااة الل نااة اإلداريااة الر يعااة املسااتوى. وتتاايح اآلليااة  يف مجلااة و واالتصاااالت  

أمور  منتدى ملناقشة الفر  اجلديدة للتعاو   يما بني الوكااالت وتباادل املمارساات ذات الصالة 
 جمال استادام مؤسسات األم  املتحدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.يف 

 املعقاودة رت شابكة تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت  يف دور اا احلادياة والثالثانيوقد قرَّ  -197
 "الشااابكة الرقمياااة والتكنولوجياااة"  ابإلمجااااع  تغيااار امسهاااا ليصااابح 2018يف تشااارين األول/أكتاااوبر 

ل اسااارتاتي ي ورقماااي حتقياااق حتاااوّ  يف سااابي اعرتا اااا  منهاااا ابحلاجاااة إىل توساااي  نطاااا  تركياااز الشااابكة 
عمليااااي ل يف الرتكياااز ماان التعااااو  التهاااا. وهاااذا املسااع  ينطاااوي علاا  حتاااوّ ملنظومااة األمااا  املتحاادة برمّ 

 .(44)املست دة اجملاالتوالتكتيكي إىل تعاو  اسرتاتي ي يف األنشطة الربانجمية وأنشطة 
وتشااااارف الشااااابكة الرقمياااااة والتكنولوجياااااة حالياااااا  علااااا  أنشاااااطة الفرياااااق املااااااتص أبمااااان  -198

املعلوماااات والفرياااق املااااتص ابلتاطاااي  املركااازي للماااوارد. والفرياااق املااااتص أبمااان املعلوماااات هاااو 
لرئيساااية داخااا  منظوماااة األمااا  املتحااادة لتعزياااز التعااااو  والتااا  ر  يماااا باااني الوكااااالت بشااا   اآللياااة ا

املسائ  املتصلة أبمن املعلوماات. ويتاوخ  الفرياق أساساا  حتساني أمان املعلوماات داخا  املنظماات 
ة األعضاااء  يااه. وقااد أنشاا ت الشاابكة الرقميااة والتكنولوجيااة يف دور ااا احلاديااة والثالثااني ثالثااة أ رقاا

 .املؤسسيل التحتية والتحوّ  ل يف البىخمتصة أخرى معنية ابالبتكار التكنولوجي والتحوّ 
، املفتشا  هبذه املبادرات -199 يف أوا اا يف سايا  هاذا االساتعراض.  الاي أتي احملماودة ويرحِّّ

بااا   علاا  وجااه اخلصااو   إبنشاا التحتيااة  الااذي ترعاااه  ىل يف الباااء الفريااق املاااتص ابلتحااوّ ويرحِّّ
الوكالااة الدوليااة للطاقااة الذريااة  والااذي يتااوىل مسااؤولية النظاار يف نقاا  البااى التحتيااة للمنظمااات إىل 

 من اجتاهات من أج  تبادل املعارف واخلربات.ذل  يتص  ب وما ةيالسحابالنُّظ  
أنَّ   املؤسساي    اساتنادا  إىل حتليلهماا للاردود علا  االساتبيايعتقد املفتشانوم  ذل    -200

 قااد أشااارت سااب   اةتعدداون علددى نطدداق امل  ةمددا ي حغددي أن يتجدداوت تحدداد  املعددارف واخلددرباحل.
تساااتادم  ال ت علااا  االساااتبيا   إىل أ ااااميثِّّااا  حناااو ثلااا  املنظماااات الاااي ردَّ  ماااا منظماااات  وهاااو

  مان خدمات احلوسبة السحابية ابالشرتاك م  منظمات أخرى  بعاة لألما  املتحادة  ودعاا بعا
شااااابكة لهااااذه املنظماااااات إىل   دة التعااااااو . وقالااااا  اليونساااااكو إنااااه اتضاااااح مااااان آخااااار اجتمااااااع 

 الغالبيااة العظمااا  ماان مؤسسااات األماا  املتحاادة تساااتادم تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت أ َّ 
شاارع  يف اسااتادامه و"اتفقنااا علاا  تسااار تطبيااق سااكاي، يف  أو ابلفعاا  Office 365 باارانمج
العدياد مان وكااالت األما  املتحادة   للعما  ساوية يف هاذا اجملاال.سااحنة اك  رصاة وهنا... العم  

مجي  التطبيقاات املاذكورة. وقاد ربطناا االتصاال هباذه الوكااالت مان أجا  تباادل تستادم األخرى 
باادورها إىل  يونيساي اخلاربات  وأساه  هاذا التباادل يف حسا  قراراتناا يف هاذا الشا  ". وأشاارت ال

الفعلي هبذا اخلصو : "جنينا ابلفعا  بعا  املازا  مان حيا  التكاما  والتعااو  ما  التعاو   مزا 
 ".Azure Active Directoryو Office 365 بدورها برانجميتستادم أخرى وكاالت 
__________ 

(44) Chief Executives Board for Coordination, "31st Session of the ICT Network, New York, 23-24 

October 2018: meeting summary", document CEB/2018/HLCM/ICT/18, executive summary. 
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 ومن هذا املنظور  هناك  وائادوس . ومن أه  املزا  احملتملة للحوسبة السحابية قابلية الت -201
و ورات احل   عل  نطاا  املنظوماة. وعاالوة علا  ذلا   ميكان التصادي لابع  من  إال  تت ت ال

التحد ت علا  حناو أ ضا  مان خاالل تضاا ر اجلهاود.  علا  سابي  املثاال  ينبغاي للمنظماات أ  
تستبق التهديدات األمنية املست دة وتكف  تطور آ اقها األمنية بصورة مطردة. وهي حباجة أيضا  

األمااان ختااادم جوانااا، حااادا  تغيااارات يف وى مالئااا  مااان الرقاباااة إلإىل ضاااما  احلفااااع علااا  مسااات
ها العليااا. وماان شاا   جتمياا  املااوارد أ  حيقِّّااق االسااتادام األمثاا  للمااوارد الباهظااة التكلفااة لحتمصاا

الوقااا  ذاتاااه إ حاااة طائفاااة مااان اخلااادمات العالياااة اجلاااودة للمنظماااات  ويف علااا  نطاااا  املنظوماااة 
 حفازت رؤيااة اجلمعيااة العاماة الااي اسااتند إليهاا مسااع  إنشاااء الصاغرة. وهااذه االعتباارات هااي الااي

 املركز الدويل للحوسبة.

 مركز األمم املتحدة اةدول ةلحة حاق مقد ِّم خدماحل على نطاق امل  ةما -أةف 
 (25-)د2741 هاامركاز األما  املتحادة الادويل للحوسابة مبوجا، قرار  ت اجلمعية العامة أنش -202

ل املعاجلاااة اإللكرتونياااة للبيااااانت يف منظوماااة األمااا  املتحااادة. وتشااام  لتاااو ر حلاااو  1970 عااام يف
 يلي: ما ملركزاملنوطة اب ةاملهم

يااارتب  هباااا مااان خااادمات تكنولوجياااا  وماااا تاااو ر قطااا، للتكنولوجياااا واملشااارت ت )أ( 
 املعلومات واالتصاالت ملنظومة األم  املتحدة واملنظمات الدولية ذات الصلة؛

 ؛إىل أقص  حد بنية التحتية والنظ  واحللول واخلربات  دة تقاس  ال ) ( 
 خيدم العمالء. مبا حتقيق و ورات احل   )ج( 

مااان  400  ويضااا  أكثااار مااان 50لمركاااز علااا  لعماااالء واملنظماااات الشاااريكة الويزياااد عااادد  -203
ومراكاااز املاااوظفني واملتعاقااادين. وللمركاااز مكاتااا، يف سويسااارا وإسااابانيا وإيطالياااا والاااوال ت املتحااادة 

جمموعااة  يتاايحواليااة األما  املتحاادة صاوان  لالمتيااا ات واحلصاااانت. وهاو  نطااا  بيااانت تناادرج ضامن
املركااز يقاادِّم يف ذلاا  دعاا  احللااول السااحابية العامااة واخلاصااة واملاتلطااة. و  مبااا واسااعة ماان اخلاادمات 

ة التقنياااة لااادع  اضاااعة لاااإلدارة  ولدياااه القااادرة واخلااارب اخلخاادمات تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت 
التحتيااة اخلدميااة واملنصااات اخلدميااة والرباجميااات اخلدميااة(.  خمتلاا  مناااذج اخلاادمات السااحابية )البااى

ات جاااودة يف جماااال تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت  وحياااتف  ذواملركاااز ملتااازم بتقااادم خااادمات 
ساتو ت مالئماة جلمي  اخلدمات  وحياا   علا  م ISO/IEC 27001و ISO/IEC 20000-1بشهادتيه 

 عمليات مستقلة ملراجعة احلساابت استنادا  إىل املعاير الدولية.ض  لمن ضواب  أمن املعلومات وخي
ويقاادِّم املركاااز حالياااا  طائفاااة مااان اخلااادمات ملعظااا  مؤسساااات األمااا  املتحااادة. و يماااا يلاااي  -204

لتاطاااي   يااةمركز  يستضااي  املركااز عااادة نظاا  إذ قائمااة غاار حصااارية مباتلاا  خدماتااه وعمالئاااه.
  ومفوضاااية شاااؤو  الالجئاااني  وبااارانمج األمااا  املتحااادة اإلمناااائي  ملاااوارد )بااارانمج األغذياااة العاااامليا
والوكالااااة الدولياااة للطاقااااة الذريااااة(  ويقاااادِّم   ومنظماااة الصااااحة العامليااااة  منظماااة األغذيااااة والزراعااااةو 

بحرياااة الدولياااة خااادمات يف جماااال التعاااايف مااان الكاااوار  واساااتمرارية تصاااري  األعماااال )املنظماااة ال
أخارى )بارانمج األغذياة  نظمااتمنظمة العم  الدولية واليونسكو(   ضال  عن خدمات مهنياة ملو 

وهيئة األما  املتحادة للمارأة    واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  مفوضية شؤو  الالجئني  و العاملي
اإلمناااائي واملركاااز الااادويل  هاااذا السااايا   أبااارم بااارانمج األمااا  املتحااادة ويف (.يونيساااي وال  واليونيااادو
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  تقييماااا  للحلاااول الساااحابية 2018و 2017للحوسااابة شاااراكة أجااارى املركاااز مبوجبهاااا  يف عاااامي 
التقااي لنظااام التاطااي   التحاادي كلَّاا  الااربانمج املركااز إبجااراء   2019 عااام ويف  ربانمجلفائادة الاا

 املركزي ملوارده "أطلس".
نت ااات املركااز الااادويل واسااعا  ملويف حااني تؤكِّااد الااردود املقدَّمااة ماان املنظماااات اسااتاداما   -205

للحوسبة وخدماته   إ ا تشر أيضا  إىل عدد من املسائ  الاي تعياق حتقياق مزياد مان النماو.  قاد 
قاار اال ت أو أشار العديد مان املاوظفني الاذين مشلاته  املقاابالت إىل عادم اعتمااد أساعار تنا ساية 

إىل دع  تقي متقدم ابملقارنة م  مقادِّمي اخلادمات الساحابية الرئيسايني. ويارى املفتشاا  أ َّ هاذه 
يُنشاا  بغايااة التنااا س ماا  مقاادِّمي اخلااادمات  مل املركاازذلاا  أ َّ املقارنااة غاار واقعيااة وغاار ضاارورية. 

وماة األما  املتحادة. ميلكاو  ثاروة مان املاوارد تفتقار إليهاا منظ الاذينالسحابية من القطااع اخلاا   
وابإلضاا ة إىل ذلا    اإ َّ مقاادِّمي اخلادمات مان القطااع اخلااا  حمفَّازو  يف املقاام األول بتحقيااق 

  ورياااة متصاااورة  مثااا  الفعالياااة مااان حيااا  التكلفاااةمااازا  عااااير قابلاااة للقيااااس و ابلتمسااا  مب  الاااربح
 ى البعيد.االبتكار  حى وإ  كا  ذل  عل  حسا  احتياجات عمالئه  عل  املد أو

وتشااكِّ  اعتبااارات التكلفااة عااامال  حامسااا  للمنظمااات عنااد شااراء اخلاادمات واملنت ااات.  -206
ولضاااما   عالياااة اخلااادمات الاااي يقااادِّمها املركاااز مااان حيااا  التكاااالي   طلبااا  اجلمعياااة العاماااة يف 

   إىل األماااني العاااام أ  يكفااا   لااادى االساااتعانة2009نيساااا /أبري   7املاااؤرَّ   63/269 قرارهاااا
خبدمات املركاز  االمتثاال جلميا  األنظماة والقواعاد املتعلقاة ابلشاراء. وقاد أوردت بعا  املنظماات 

  للبيئااااة تعلااااق ابلتكلفااااة )باااارانمج األماااا  املتحاااادةتيف ردودهااااا علاااا  االسااااتبيا  املؤسسااااي شااااواغ  
 تعقُّااادالااابع  اآلخااار انتقاااد واليونساااكو( و   ومنظماااة الصاااحة العاملياااة  ومنظماااة الساااياحة العاملياااة

وإ  كااا  بعضاااها أيضااا  ي عتاارب إعاااداد  لااادى املركااز الفااواتر إجاااراءات إعااداد و  ةاإلجااراءات اإلدارياا
 دا .بع  اخلدمات السحابية العامة أكثر تعقُّ اخلاصة بفواتر ال

 ئاهبعا  عمالللمركاز مان جانا،  املنتقادةوم  ذل   يبادو أ َّ هنااك تبايناا  باني التصاورات  -207
يقادِّم طائفاة إىل أناه املركاز يشار فاي حاني  يقدِّمه مان خادمات ومنت اات.  ما وبني   دة استادام

اادة واملصاا يصااا  ة ممَّ واسااعة ماان خاادمات احلوساابة السااحابية املوحَّ لتلبيااة احتياجااات العمااالء يف خصِّّ
هااا علاا  االسااتبيا  املؤسسااي داألمانااة العامااة لألماا  املتحاادة يف ر  وردتخمتلاا  البيئااات السااحابية  أ

تسااتادم خاادمات املركااز   ال "إدارة الشااؤو  اإلداريااة/مكت، تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالتأ َّ 
تشام  حا ظاة املركاز  علا    اال إدارة الدع  املياداين تساتعني ابملركاز يف جماال دعا  العملياات. ولكنَّ 

وهااااذا  .(45)حااااد علاااا  مكتاااا، تكنولوجيااااا املعلومااااات واالتصاااااالت  خاااادمات احلوساااابة السااااحابية"
تعليقا ااا علاا   ويف ور دلياا  واضااح علاا  احلاجااة إىل تعزيااز االتصاااالت علاا  نطااا  املنظومااة.التصاا

مكتاااا، "  أوضااااح  األمانااااة العامااااة أ َّ 2019أ ر/مااااايو  15املشااااروع النهااااائي للتقرياااار  املؤرَّخااااة 
أ َّ  إال تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت يااادرك متاماااا  مجيااا  خااادمات املركاااز الااادويل للحوسااابة ...

خادمات ساحابية عناد وضا  الصايغة النهائياة لالساتبيا  الاذي أرسالته وحادة  تكن لدياه أيُّ  مل املركز
احلوساااابة  ةيؤيِّّاااادوا يف الواقاااا  إنشاااااء خدماااا مل التفتاااايش املشاااارتكة. ذلاااا  أ َّ أعضاااااء جلنااااة إدارة املركااااز

 ".2019آذار/مارس  26لل نة يف عقدته ايف آخر اجتماع  إال السحابية
__________ 

"  ICT Servicesلالطااالع علاا  بيااا  مفصَّاا  ابخلاادمات الااي يقاادِّمها املركااز الاادويل للحوساابة  يرجاا  الرجااوع إىل املنشااور " (45)
-www.unicc.org/wp-content/uploads/2018/08/ICC-ICT. متاااااااااااح يف الااااااااااراب  التااااااااااايل: 2018نيسااااااااااا /أبري  

Services.pdf. 
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 يف اجلااااودة مقاباااا  السااااعردراسااااة مقارنااااة عاااان  Maturity GmbHت مؤسسااااة وقااااد أجنااااز  -208
 يتعلااق  يمااا  تغطااي األنشااطة التنفيذيااة للمركااز جلنااة إدارة املركاازبناااء علاا  طلاا، ماان  2017 عااام

خبدماته الساب  الرئيساية حسا، الادخ . وأظهارت النتاائج الرئيساية  بوجاه عاام  أ َّ األساعار الاي 
اادت  تااناف حياادِّدها املركااز أدم ماان األسااعار الااي يفرضااها نظااراؤه  باا  وميكاان أ   أكثاار إذا ُوحِّّ

ا وماادى تعقُّااده ات؛ وأ َّ هناااك نقصااا  يف وعااي العمااالء مبسااتو ت اخلاادمبصااورة أكاارب اخلاادمات
 املركز؛ وأ َّ رضا العمالء إجيايب.من جان، تصاالت االوقيمتها بسب، عدم  عالية 

ميلاا  مااوارد ماليااة منتظمااة إلجنااا   ال أ َّ املركااز مراعا اااوماان العواماا  األخاارى الااي يتعااني  -209
أنشطة البح  والتطوير. وابلنظر إىل الاوترة الاي ابتا  تتطاور هباا املنصاات الساحابية واخلادمات 

  خاصاة عنادما ةأ  جيااري املركاز مقادِّمي اخلادمات الت اريا ما ذات الصلة  من الصع، إىل حد
علاااا  الاااارغ  ماااان أ َّ البنيااااة التحتيااااة  إذ يتعلااااق األماااار بساااامات الواجهااااة املاصَّصااااة للمسااااتادِّم.

ثااة للغايااة   ااإ َّ مسااات الواجهااة املاصَّصاااألساسااية  ة اخلاصااة مبركااز البياااانت وخدماتااه ممتااا ة وحمدَّ
 يت  حتديثها وحتسينها ابستمرار. مل أدم إذاذات مستوى  أو للمستادم قد تبدو مت او ة

وي حغدددي أن يكدددةن محددددأ أعلدددى جدددةدة أبف دددل  دددعر هدددة اةعامدددل اة دددائد   صددد جل  -210
ةدمس  ومدجل ذةدك، فدإنَّ املفتشدنير وا قدان مدن أنده اةقراراحل ع د اة  ر   اخلددماحل اة دحاوما.

ًا، اقعي من اةة  وال من اة رور  اةقددرة اةت اف دما مدن علدى اةدرغم مدن هدذ  االعتحداراحل و وتدا
اةيت يتمتجل هبا املركز اةدول ةلحة حا ةمن  ائر مقد ِّمي اخلدماحل اة حاوما   هذا ا دا ، 

احل األمددددم ؤ  ددددوي حغددددي أن ت تكشددددف مقددددد ِّمي اخلدددددماحل اةرئم ددددمني. املركددددز م ددددافس أن ي
فمهددا تقدددا خدددماحل مشددرتكا وتكلفددا معقةةددا ابال ددتعانا خبددربة املتحدددة واملركددز  دداالحل ميكددن 

  ذةددك قدراتدده    ددا  اةححددث واةتطددةير، وتعزيددز خددربة املؤ  دداحل، مددن دون  مبددا املركددز،
 اباجا إىل خربة داخلما إةافما وابه ا اةتكلفا   كل مؤ  ا.

  خارجياة تقادِّمها جهاات اليخبربة أكرب يف جمال اخلدمات يتمت  املركز أ َّ  من الثاب و  -211
تركِّااز علاا  إرضاااء متشاايا  ماا  تصااورات العمااالء  منهااا يف احللااول السااحابية. ويتميااز املركااز بثقا ااة 

واالسااتعداد لتكيياا  اخلاادمات بدرجااة عاليااة  تبعااا  للساايا  والحتياجااات العمياا . وعلاا   الاازابئن
يسااعد يف  ال ة لفائدة العماالء   إناهالرغ  من أ َّ هذا املقوم يو ِّّر عنصر قو   لتحقيق قيمة مضا 

نصات للعمالء عفا عليها الزمن جيعا  مان مبفاع تحخف  التكالي . و ضال  عن ذل    إ َّ اال
عاير املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس واملعااير األمنياة اخلاصاة ابلبنياة التحتياة االحتفاع مبالصع، 

املسااااندة إليااااه  وخال ااااا  ملقاااادِّمي اخلاااادمات السااااحابية املسااااتادمة واملنفَّااااذة. وابلنظاااار إىل الواليااااة 
عان طرياق تادابر تشام    يصاو  املركاز مصالحة العماالء بساب  منهاا ختفاي  تكااليفه  )ةالت اري
 الربيد(.صناديق ملوارد غر املستادمة واإلبالغ عنها  مث  ارصد 

 حةكما مركز األمم املتحدة اةدول ةلحة حا -ابء 
ت ل  اهليك  اإلداري للمركاز الادويل للحوسابة مان جلناة اإلدارة  الاي تتكاو  مان ممثا  واحاد ي -212

وتاااو ِّّر املنظماااات الشاااريكة معلوماااات دعماااا   ن كااا  منظماااة مااان املنظماااات الشاااريكة  وأماناااة عاماااة.عااا
تقتصار علاا  دورة  ال املركااز. وينبغاي توساي  نطاا  خطااة العما  حبيا  لعما لعملياة التاطاي  السانوي 

تشام   مؤشارات  ماا . وجي، أ  تشام  املعلوماات املقدَّماة  يف مجلاةلفرتة سنتني أو لية لسنة واحدةما
عااان األعماااال اجلديااادة الاااي ياااراد للمركاااز أ  يضاااطل  هباااا  إماااا ابعتمااااد خااادمات متاحاااة ابلفعااا  لكااانَّ 

 عُد.يقدِّمها املركز ب ال احلاجة إىل خدمة تبنيُّ ب أو تستادمها بعدُ  مل املنظمة الشريكة
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مؤسسات األم  املتحدة ممثَّلة يف جلناة اإلدارة. ولاذل   اإ َّ غالبية ويالح  املفتشا  أ َّ  -213
يف ذلااا  اسااارتاتي يته اخلاصاااة ابحلوسااابة الساااحابية  حبيااا   مباااا لااادى املنظماااات آلياااة حلفاااز املركاااز 

 ااا يف احتياجا يشاام  مبااا يكااو  مهياا  علاا  حنااو أ ضاا  لتلبيااة احتياجا ااا ماان حياا  ساار عملهااا 
جمال البح  والتطوير. غر أ َّ هذه اآللية ينبغي متكينها وختويلها صاالحيات كا ياة للمساامهة يف 

 أوجه الت  ر عل  نطا  املنظومة.
ويتااايح اهليكااا  اخلاااا  للمركاااز ومناااوذج حوكمتاااه  رصاااا   لكناااه ينطاااوي أيضاااا  علااا  بعااا   -214

 املزياااد مااان أوجاااه تعزياااز عمااا  املكتااا، ومناااويتساااى حتقياااق  كيماااا  التحاااد ت الاااي يتعاااني معاجلتهاااا
إماا مان كباار ماوظفي     ه ه. ومعظ  ممثلي املنظمات الشريكة يف جلنة اإلدارة من التقنينيأنشطت

   ماان انحيااة هااذا األماارو  ماان رؤساااء وحاادات تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت. أو املعلومااات
نياااة الساارتاتي ية املركاااز وعملياتااه. ومااا  ناااه ميكِّاان الل ناااة ماان  هااا  اجلواناا، التقمااان حياا  إمفيااد 

عندما تكو  األولو ت متباينة  أ  يعطاي املمثلاو  األولوياة للمصاا     ذل   قد يكو  من احملتَّ 
املصااا   أو اخلاصااة للمنظمااات الااي ميثلو ااا علاا  املصااا  األوساا  ملنظومااة األماا  املتحاادة أبساارها

نطوي عل  تضار  متصور يف املصا   ابلنظار يألمر قد اخلاصة ابملركز. ويرى املفتشا  أ َّ هذا ا
 جلنة اإلدارة  واثنيا  بصافته  ك  عضويته  يفحب اتصانعي قرار صفته  إىل تداخ  األدوار  أوال  ب

 يتَّاذونه من قرارات. مما جهات مستفيدة رئيسية أو أطرا ا  مت ثرة مباشرة
  ماااان أعضاااااء جلنااااة اإلدارة الباااااالغ  قاااا 3وعااااالوة علاااا  ذلاااا   جتاااادر اإلشاااااارة إىل أ َّ  -215

عضاااوا  لاااديه  مساااار مهاااي غااار تقاااي. وابلنظااار إىل أ َّ الل ناااة تتااا ل  أساساااا  مااان  37 عااادده 
من الناحياة  ما نوعا  أو موظفني تقنيني   من احملتم  أ  تقدِّم منظورا  متحيزا  و/موظفي معلومات 

عضااوية أكثاار ماان تنوياا  الاإلدارة العامااة للمركااز. وياارى املفتشااا  أ َّ ماان شاا    ماان جاناا،التقنيااة 
و ِّّر نظاارة شاااملة عاان اجلواناا، التنظيميااة وجواناا، العماا  يف يااحياا  املسااار املهااي والتوجهااات أ  

ميكِّناه مان حتساني اخلادمات املقدَّماة للمنظماات الشاريكة. ويعتقاد  مماا اسرتاتي ية املركز وعملياته 
ل االساارتاتي ي والرقمااي يف منظومااة األماا  ا  أ َّ إدارة املركااز حباجااة إىل الرتكيااز علاا  التحااوّ املفتشاا

تهااا. وماان املسااائ  األخاارى الااي أبلااغ عنهااا املوظفااو  الااذين أجرياا  معهاا  مقااابالت  املتحاادة برمّ 
غاار األخاارى برتكيبااة الل نااة  حمدوديااة تواصاا  املركااز ماا  اجلهااات املعنيااة  وثيقااا   والااي تاارتب  ارتباطااا  

التقنياة يف املنظمااات الشااريكة. ذلاا  أ َّ القاادرة علاا  االتصااال بسااهولة أكاارب ماا  اهلياكاا  اإلداريااة 
 أهداف واسرتاتي يات مشرتكة. رس يف  ةكو  مفيدتاألخرى داخ  املنظمات الشريكة قد 

املركدز  تزويددو دمان  اح دة ويةصي املفتشان امل  ماحل اةشريكا ةلمركدز اةددول ةلح -216
إعددادة  ن حتقمدد  هددذا اهلدددف و ددحل م هددا. وميكددإلعددةء مكانتددهةتةجمدده اال ددرتاتمجي اةددةتم اب

ةدديهم ر يدا ا درتاتمجما  أع داء مدن اإلدارة اةعلمدادارة حبمدث تشدمل اإلاة  ر   تكةين جل ا 
تهدا. ووددالا   اةرقمي   م  ةما األمم املتحدة ورم  وا عا اة طاق من أجل اةرتكمز على اةتحة  

املخصَّصدا ك، ميكن تةفر اةتةجمه من خة  و ائل أخرى، م دل األفرقدا اال تشداريا من ذة
وينبغي أ  يتواصا  تقادم الادع  التقاي املناسا، لل ناة واةشحكا اةرقمما واةتك ةةةجما. اةغرض 

 اإلدارة لتمكني أعضائها من اختاذ قرارات مستنرة.
أعرباا  عنهااا املنظمااة العامليااة للملكيااة الفكريااة يف تعليقا ااا ويتفااق املفتشااا  ماا  اآلراء التاليااة الااي  -217

عل  مشروع تقرير وحدة التفتايش املشارتكة: "سايكو  مان املفياد للمركاز إجاراء اساتعراض وحتادي  لواليتاه 
وعضويته.  هذا األمر سيتيح إجراء تقيي  أكثر تعمقا  لآلاثر املالياة وساائر تبعاات املاوارد املرتتباة علا  تغيار 

 ليات بني املركز ومؤسسات األم  املتحدة".ؤو الية   ضال  عن النظر يف التوا   املناس، يف املسالو 
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 5اةتةصما 
ي حغدددي أن تعمدددل اجلمعمدددا اةعامدددا ةألمدددم املتحددددة علدددى ا دددتعراض واليدددا مركدددز األمدددم  

ركدز املتحدة اةدول ةلحة حا وحتدي ها وأن ت  ر،   ةلا أمةر،   ت ةيجل ع ةيا جل ا إدارة امل
ابخاذ اةقدراراحل اخلاصدا وتك ةةةجمداحل  يتعل  فمماوخةيلها م تةايحل مةئما من اةصةحماحل 

   ذةك املحادراحل املتَّخذة    ا  ابة حا اة حاوما. مبا املعلةماحل اةرقمما،

 اخلدماحل اةيت يقد ِّمها مركز األمم املتحدة اةدول ةلحة حا -جمم 
األمااا  مات املتصااالة ابحلوساابة السااحابية الاااي يتيحهااا مركااز أدانه اخلااد 8يعاارض اإلطااار  -218

 الدويل للحوسبة حاليا .املتحدة 
 8اإلطار 

 اةدول ةلحة حااألمم املتحدة اخلدماحل املتصلا اببة حا اة حاوما اةيت يتمحها مركز 
 اخلدمات املقدَّمة للعمالء:

 املركز يقدِّمهاخدمات استشارية  ▪
 االستشارية يف جمال تكنولوجيا املعلوماتخدمات الشركات  ▪
 التعل  ▪
 الرصد ▪

 نظومة األم  املتحدة:املقدَّمة ملاحللول السحابية اخلاصة 
 (2013املركزية  االتصاالت  خدماتالرباجميات اخلدمية: االتصاالت املوحَّدة ) ▪
 اتلمؤسسال الشابكيةتطبيقاات الاملنصات اخلدمية: التاطي  املركزي للماوارد   ▪

للمؤسسااااااات  املعلومااااااات  SharePointنظااااااام   حتلياااااا  احلركااااااة(و ضااااااا ة )االست
 اصة هباالبياانت اخلاملتعلقة ابألعمال وقاعدة 

ة )اخلااااوادم والتااااازين والنسااااخ يالبااااى التحتيااااة اخلدميااااة: البااااى التحتيااااة احلوسااااب ▪
التحتيااة الشاابكية )الشاابكة والاارب  بشاابكة اإلنرتناا  ونظااام  االحتياااطي( والبااى

OneICTBox ))صندو  واحد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( 
 احللول السحابية العامة:

 خااااادمات  365Microsoft Officeاحللاااااول الساااااحابية التكامااااا  والااااادع :  ▪
  وإدارة سر يساز   شابكة أماا و  ويا،Microsoft Azure  املركزياةالتصااالت ا

 اخلدمات السحابية ودعمها
 خدمات أمن املعلومات:

 األمن املشرتك ▪
 منص، رئيس موظفي أمن تكنولوجيا املعلومات ابعتباره خدمة ▪
 عمليات أمن املعلومات ▪
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ويشكِّ  أمن البياانت واملعلومات أحد التحد ت الرئيسية الي تواجهها مجي  املنظمات  -219
اتبااااع  اااج شاااام  ألماااان  الوجاهاااةة الساااحابية. ويعتقاااد املفتشااااا  أ َّ مااان الاااي تساااتادم احلوساااب

ميكان أ  يتحقاق  ال املعلومات عل  نطا  منظومة األم  املتحدة. ويرى املفتشاا  أ َّ هاذا املبتغا 
يقدِّم املركز ابلفع  خدمات  إذ دو  إسهام املركز الدويل للحوسبة واالستعانة به عل  حنو منسَّق 

األمن السيرباين. ذل  أ َّ يف جمال يقدِّمه من خدمات  ما بنشا  عل  توسي  نطا  أمنية ويعم 
عل  الثقة  يف الوق  الراهنتتوق   عالية األمن  إذ أمن الفضاء السيرباين ليس جمرد مس لة تقنية 

وتبادل املعلومات والتعاو . ويوجد املركز يف وض  جيد لتعزيز التعاو  وضاما  اتبااع  اج مجااعي 
املنظماات الشاريكة. وقاد ذكار املوظفاو  الاذين أجرياا   لادىحلوسابة الساحابية ا مساائ  أمان اء إ

حيظا  بقباول  إذ وترة منو معه  مقابالت أ َّ هذا الشق من اخلدمات الي يقدِّمو ا يشهد أسرع 
 من جان، املنظمات املتلقية للادمات. متزايد
بصارف أمن البياانت والتطبيقات يف احلوسابة الساحابية  جمال ويقدِّم املركز املساعدة يف  -220

وتتكاما  خدماتاه خادمات احلوسابة الساحابية الاذي تساتعني باه املنظماة املعنياة.  النظر عن مقادِّم
 إدارةوتعاااازِّ    و ت أماااان احلوساااابة السااااحابية العمومياااااخلاااادمات الااااي يقاااادِّمها مااااورِّدو خاااادما ماااا 

 بوجه خا . ات الصغرةنظملموهذا األمر مفيد لاملوجودات السحابية  
وتراعي اخلدمات األمنية الي يقدِّمها املركز الدويل للحوسابة خصوصايات منظوماة األما   -221

  دل املعلومااات األمنيااة لاادى عمالئااهاملتحاادة وتتاايح منااربا  يسااه  يف تشاا ي   يئااة بيئااة آمنااة لتبااا
 ؤسساات األما  املتحادة.ملاما  يف القطااع الت ااري  ويكتساي أمهياة خاصاة  ج غر ممكن مت ذاوه
ليس يف وس  املركز  بفض  تبادل املعلومات بني عمالئه  أ  يكش  بع  التهديدات الي  ويف
 دين الت اريني كشفها.بع  املورِّ  وس 
لفااة خاادمات   وتكاملعلومااات املتعلقااة ابلتهديااداتويقلِّّااص املركااز تكلفااة احلصااول علاا   -222

مقااادِّمي  التتبااا  وغرهاااا مااان خااادمات املعلوماااات اهلاماااة األخااارى مااان خاااالل اتفاقاااات شااااملة مااا 
. ووضا  املركاز ترتيباات مماثلاة ما    تكاالي  هاذه اخلادمات باني عمالئاهوتقاس ةاخلدمات الت اري
 شركات األمن.

عياااة أبمااان ولعااا  مااان األمثلاااة األخااارى علااا  و اااورات احل ااا  تنظاااي  محاااالت مشااارتكة للتو  -223
علا  ابساتمرار ها  يتعني عل  مجي  املنظمات إذكااء الاوعي لادى املاوظفني وإطالع   إذ املعلومات.

يف ذلاا  التكنولوجيااات ذات الصاالة. وقااد وضاا  املركااز  مبااا سااب  االسااتادام الساالي  للمعلومااات 
يصااا  ابلتوعيااة أبماان املعلومااات ومااواد الاادويل للحوساابة مااواد خاصااة  لساايا   تدريبيااة مصاامَّمة خصِّّ

لااو وضااع  كاا  منظمااة  ممااا أجناا األماا  املتحاادة وميكاان تقامسهااا ماا  خمتلاا  املنظمااات  وهااو  ااج 
 عل  حدة مواد خاصة هبا.

كة. وهاذا العماالء بصاورة مشارت   ن اخلرباء االستشاريني يستعني هبولدى املركز جمموعة م -224
ميكاان أ  تااربِّّر االحتفاااع بقااوة  وال ات الصااغرة  الااي تتباااين احتياجا ااانظماااألماار مفيااد جااّدا  للم

الاي تعااين بادورها  الكبرةعاملة نظامية ومؤهَّلة أتهيال  عاليا   وهو مفيد ابلقدر نفسه للمنظمات 
علاا  هااذا النااوع ماان اخلدمااة. وقااد ابت تعيااني اختصاصاايني يف جمااال أماان  الطلاا،ماان تقلبااات يف 

ش   اتباع  ج مركَّز أ  يسااعد يف التغلا، املعلومات من ذوي املؤهالت العالية أمرا  صعبا   ومن 
 .حتديدا   عل  هذا التحدي
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 إمكاضحل غر م تغلا وفرصا ةتعزيز اةتعاون -دا  
تهااا  علاا  الاارغ  ماان أ َّ واليااة املركااز الاادويل للحوساابة تشاام  منظومااة األماا  املتحاادة برمّ  -225

أعرباا  الل نااة االستشااارية لشااؤو  اإلدارة غ َّ ابلكاماا . وقااد سااتتُ  ومل ُتستكشاا  مل  ااإ َّ إمكاانتااه
وامليزانيااة  يف تقريرهااا الااذي قدَّمتااه يف اآلونااة األخاارة إىل اجلمعيااة العامااة  عاان قلقهااا املتواصاا  إ اء 
ب ء التقادم احملار  يف احلاد مان مساتوى جتازؤ مشاهد تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت يف األما  

 الل ناااة االستشاااارية تشااار يف املقاااام األول إىل األماناااة (. ومااا  أ َّ 27  الفقااارة A/73/75املتحااادة )
 نسح، عل  منظومة األم  املتحدة أبسرها.مالحظتها تالعامة   إ َّ 

وتشر العوام  العديدة الي نوقش  يف هذا االساتعراض إىل وجاود  ار  لتعزياز التعااو   -226
علوماات واالتصااالت اساتاداما  يف سيا  استادام مؤسسات األما  املتحادة ملاوارد تكنولوجياا امل

أ  لاه با  وينبغاي إبمكاناه  الادويل للحوسابة أكثار اسارتاتي ية وتنسايقا . ويعتقاد املفتشاا  أ َّ املركاز
يف ذلاااا  اسااااتادام احلوساااابة السااااحابية. ذلاااا  أ َّ  مبااااا ل الرقمااااي يشااااكِّ  إحاااادى دعااااائ  التحااااوّ 

واليااة املركااز ابعتباااره مقاادِّم  تفعياا  اخلصااائص املت صاالة يف احلوساابة السااحابية تفضااي يف الواقاا  إىل
 اخلدمات املشرتكة ملنظومة األم  املتحدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ويتمتاا  املركااز إبمكاااانت غاار مسااتغلة ابعتباااره القطاا، االساارتاتي ي لألماا  املتحاادة يف  -227
ريكة. ومن شا   الوصاول إىل إىل املنظمات الش اثل طرف تقدم اخلدمات السحابية العامة من 

اخلدمات السحابية العامة بصاورة مشارتكة أ  ياو ِّّر املزياد مان الو اورات يف التكاالي   مان منظاور 
 املنظومة أبسرها  وأ  يتيح االستفادة من القدرة التفاوضية.

ا  قطباوإبمكا  املركز أ  يو ِّّر  رصاا  إضاا ية يف الادور الاذي ميكان أ  يضاطل  باه بصافته  -228
حتقياق مزياد مان األماا  يف اساتادامها للاادمات يف سابي  لألمن السيرباين للمنظمات الشاريكة 

كاااا  املركاااز بفضااا   وملاااا الساااحابية ومزياااد مااان الفعالياااة يف تااادابر اسااات ابتها حلااااالت الطاااوارئ.
أكرب  لتحقيق مكاس، مثة  رصا     إ َّ لفع  خدمات أمنيةمنوها يو ِّّر ابوترة تسارع تخدماته الي 

انضاااام  مؤسسااااات أخاااارى إىل املركااااز.  العديااااد ماااان  مااااا يف هااااذا اجملااااال للمنظومااااة برّمتهااااا  إذا
تتباااادل الاااي اجلهاااات املشااااركة  يااازداد عااادداخلااادمات األمنياااة تكتسااا، مزيااادا  مااان الفعالياااة عنااادما 

 املعلومات وتتعاو  بش   أمن البياانت والتطبيقات.
اانت كباااارة لتقاساااا  االسااااتابارات اخلاصااااة ابلسااااو  و ضااااال  عاااان ذلاااا   يااااو ِّّر املركااااز إمكاااا -229

جينِّّاا، ا دواجيااة اجلهااود ويسااهِّّ  عليهااا  ممااا واخلاادمات واالسااتابارات التقنيااة ماا  املنظمااات الشااريكة 
 .ةمقدِّمو اخلدمات الت اري يتيحهاأكثر التعام  م  جمموعة اخلدمات املعقَّدة والسريعة التغر الي 

 يف كثر من األحيا  علا  املنظماات الشاريكة الاي تنقا  جازءا  وعالوة عل  ذل   يتعني -230
عتهامن  علا  جازء مان مواردهاا مان  يالداخلياة اخلاصاة ابملعاجلاة إىل احلوسابة الساحابية أ  تُبقا سِّ

بياان ااا اخلاصااة  العتبااارات  مراكاازيف ذلاا  البياااانت  يف  مبااا تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت 
عندئاااذ وهاااذا األمااار ياااؤثِّّر علااا  عملياااات مراكاااز البيااااانت  الاااي تصااابح  منهاااا حساساااية البيااااانت.

الكفااءة مان جيعلهاا تفتقار إىل  ماا  وتفي  عن حاجة املتطلبات اجلديدةجزئية مستادمة بصفة 
جهاة  خاضاعة إلدارةاستطاعة املركز الدويل للحوسبة تقدم خدمات سحابية  ويف حي  التكلفة.

ابلشق احلساس من البياانت ويساعد املنظماات الشاريكة  يتعلق  يماخاصة خدمات  أو خارجية
 نفيذ حلول خمتلطة  عالة من حي  التكلفة.عل  ت
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لااذي حُيتمااا  أ  الاادور اجلديااد اماان الواجاا، أ  يكااو  وماا  ذلاا   ياادرك املفتشااا  أ َّ  -231
اضااا  خر أ َّ اضاااطالع املركاااز بااادور خاااا  و يؤدياااه املركاااز متاااوا ان  بعناياااة  مااا  األخاااذ يف االعتباااا

الكفااءة يقدِّماه مان خادمات وعلا   ماا للحماية قد حيدُّ من حوا ز إجراء حتسينات مستمرة علا 
باادوره ماان أبساارها أ  حياادَّ  نظومااة. وماان شاا   وجااود قطاا، مركاازي يقاادِّم خاادمات للماالقتصااادية

االبتكاار. وتارة يف ذلا  تبااطؤ  مبا يفر  عددا  من التبعات غر املرغو   يها  الذيالنُّهج   عددت
احملتملة املشار إليهاا آنفاا   مان الاال م معاجلاة بعا  الشارو  لكاي يضاطل   املزا ومن أج  حتقيق 

تكنولوجياا يف جماال كة املشارت  دماتاخلابتقدم اخلدمات السحابية وغرهاا مان   ركز بدور إضايفامل
ويددرى املفتشددان أنَّ املعلومااات واالتصاااالت إىل املنظمااات الشااريكة يف منظومااة األماا  املتحاادة. 

يقل عن  ة ا شرو  م حقا ةتحقم  أقصى ا تفادة ةك دا مدن إمكانمداحل املركدز  ما ال ه اك
 ابعتحار  مقد ِّم خدماحل على نطاق امل  ةماق

 تكافئ اةكفاءة اةداخلما واةةفةراحل؛آةما ت فمذيا  )أ( 
تكدددةن مرتحطدددا وتحقمددد  اةددديت قدددد آةمدددا ةتمةيدددل أنشدددطا اةححدددث واةتطدددةير  )ا( 

 اةكفاءة اةداخلما واةةفةراحل؛
قمادة واةقدرة على إق اع قمادة امل  ماحل اةشريكا على اةعمدل  دةايا قةة اة )ج( 

 م املتحدة.من أجل ولةرة ر يا مشرتكا ةلم تقحل اةرقمي   م  ةما األم
ومثة حاجة إىل االتفا  وااللتزام القاوي مان جانا، قياادة املنظماات الشاريكة علا  تاو ر  -232

 يف جماال مشارتكة قادِّم خادماتمضطل  باه بوصافه يلمركز يف سبي  تقوية الدور الذي إرشادات ل
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنظومة األم  املتحدة.



JIU/REP/2019/5 

GE.19-18956 72 

 املرف  األو 

 اق االحتاد اةربيد  اةعاملي وةصفه مقد ِّم خدماحل  حاومادرا ا حاة  
 اة قا  اةرئم ما  

  يما يلي النقا  الرئيسية للدراسة: -1
ليس  مؤسسات األما  املتحادة جمارد مساتادم للاادمات الساحابية  با  إ اا  )أ( 

 تضطل  أيضا  بدور مقدِّم خدمات يف بع  احلاالت؛
إىل دوائااار )براجمياااات خدمياااة( يقااادِّم االحتااااد الربيااادي العااااملي خدماااة ساااحابية  ) ( 

 يف الدول األعضاء  يه؛الوطنية  الربيد
قاادرة وكالااة متاصصااة  بعااة لألماا  املتحاادة علاا  تصاامي  تُاْثباا  هااذه اخلدمااة  )ج( 

تكفااا  اخلصوصاااية و تراعاااي  ثاااة لفائااادة اجلهاااات صااااحبة املصااالحةوتشاااغي  خدماااة ساااحابية حدي
 اية القانونية الدولية لبياان ا.احلم

 معلةماحل أ ا ما  
يُعاادُّ االحتاااد الربياادي العاااملي ماان أقاادم املنظمااات الدوليااة  وهااو وكالااة متاصصااة  بعااة  -2

. ويساااعد االحتااااد  يف إطااار واليتااه  دوائاار الربيااد الوطنيااة علااا  1948 عااام لألماا  املتحاادة منااذ
تشاام  تتباا  الطاارود الربيديااة ماان البدايااة إىل النهايااة.  التحاادي  والاارتاب  سااعيا  إىل حتقيااق أهااداف

وتركِّز أنشاطة االحتااد يف قطااع الطارود علا  تاو ر منت اات بريدياة دولياة خبادمات كاملاة  إبرسااء 
قاادم دعاا  قااوي للعمااالء. وهلااذا الغاارض  وضاا  تمواعيااد تساالي  متسااقة ماان البدايااة إىل النهايااة و 

 خدمية(.االحتاد تطبيقا  سحابيا  )براجميات 
  أوال  -ل الشك  أ

 جل اةطرود اةربيديا دوةمااق اةتشكملا اةتقلمدياتتحُّ 

 
 1996 عااام منااذ الااذي يواظاا، علاا  صاايانته ربجماايال تطبيااقهااذا الوقااد وضاا  االحتاااد  -3

لزاماا    . وقبا  إطاال  هاذا التطبياق  كااالاوطنيني للطارود الربيدياة دولياا  لي الربياد لتيسر تتب  مشاغّ 

 الوطنيو  مشغِّلو الربيد

املركز 
 الرئيسي

 لو الربيد الوطنيو مشغِّّ 
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علااا  مشاااّغلي الربياااد الاااوطنيني وضااا  حلاااول ووصاااالت بينياااة حملياااة خاصاااة هبااا  لقاعااادة البيااااانت 
يف ذلااا  مراكاااز  مباااا العاملياااة الاااي يتعهااادها االحتااااد الربيااادي العااااملي  ابساااتادام ماااوارده  احمللياااة 

وكااا  لزامااا  رباا  كاا   بااذل  ماان أماان الفضاااء اإللكاارتوين والاارب  الشاابكي. يتصاا  ومااا البياااانت 
امااا  يكفااا  تك ماااا بقاعااادة البيااااانت العاملياااة  وهاااو الوطنياااةالبيااااانت حركاااة نسااااة حملياااة ملعاجلاااة 

الربيااد  مشااغِّّلي(. وهااذا النمااوذج التقلياادي يعااي أ َّ كااالا ماان أوال  -ألاا املعلومااات )انظاار الشااك  
كاا  مان   حتسانيره يف حاجة إىل اختبار براجميات وإخضاعها ابنتظام لعملياات الوطنيني كا  بدو 

ُكاارِّس ماان مااوارد  ومااا بُااذل ماان جهااد ر ياا  املسااتوى مااا الااال م إجراؤهااا لضااما  التحاادي . ويعااي
 عاااان الركااااا،فاااااوا أملتهااااا مواكبااااة أحاااااد  مناااااذج الرباجميااااات  أحيااااااان   أ َّ املشااااغلني الااااوطنيني ختلَّ 

 تتيحه من مسات. وما حد  ُنسخ الربجميات املتاحةحيصلوا عل  أ ومل

 اعتماد خدما  حاوما جديدة  
ر االحتااد الربيادي العااملي وضا  استنادا  إىل التعليقات الواردة من دوائر الربيد الوطنية  قرَّ  -4

يتااايح  ماااا وعااارض تطبياااق علااا  أناااه خدماااة ساااحابية  ابلتاااوا ي مااا  جمموعاااة الرباجمياااات التقليدياااة 
لني الاوطنيني  بفضا  الصايغة يتعني عل  املشغّ  وال نموذجني.الللمنظمات األعضاء االختيار بني 

قاعااادة البيااااانت والتطبياااق  بااا  خاصاااة هبااا  ل لياااةحموإدارة صااايغ  تثبيااا الساااحابية هلاااذه اخلدماااة  
لاااي   االساااحايبالنظاااام علااا  الصااايغة اخلاصااة هبااا  يف اعتمااادا  كاااامال  يعتماادو   بااادال  مااان ذلااا   

 ها.ويتعهدأنش ها االحتاد الربيدي العاملي 
 مو ادبنياااة حتتياااة خلاااأنشااا  االحتااااد الربيااادي العااااملي     قاااداثنياااا  -ألااا وكماااا يبااانيِّّ الشاااك   -5

أحااد أكاارب مقاادِّمي خاادمات االتصاااالت اإللكرتونيااة يف سويساارا. وبااذل    ايستضاايفه ا رتاضااي
مااازوَّدة   ء بنيااة حتتياااة ساااحابية قويااة وآمناااةال إلنشاااااجملاااهااذا باا  االحتااااد أعلاا  املعااااير املهنياااة يف اتّ 

ولضااااما  أعلاااا   يف مااااوقعني جغاااارا يني خمتلفااااني.يوجاااادا  يف مركاااازي بياااااانت  ابحتياااااطي كاماااا  
ويعمااا  )مااا  املركاااز الااادويل  ISO/IEC 27001مساااتوى مااان أمااان املعلوماااات  يتَّبااا  االحتااااد املعياااار 

 للحوسبة( عل  احلصول عل  شهادات رمسية.
الساااحابية و اااق  اااج  ة  املنظماااات األعضااااء مقابااا  اخلدماااض االحتااااد رساااوما  علاااويفااار  -6

 بنيته التحتية السحابية بني العمالء.تكلفة اسرتداد التكالي   بتو ي  
ذ االحتاد  لدى وض  هذا احل    -7  التحتية ألكرب ىقرارا  متبصرا  بعدم استادام البوقد اختَّ

  قااااراره يف أ  يكااااو  موقاااا  البااااى التحتيااااة . ومتثَّاااانيالعامااااة الت اااااريمقاااادِّمي اخلاااادمات السااااحابية 
والبياانت الي تستضيفها يف نفس البلد الذي يوجد  يه مقر االحتاد  يف إطار والية قضائية حترتم 
متامااا  امتياااا ات األماا  املتحااادة وحصاااان ا  والعمااا  ماا  مقااادِّم خاادمات اتصااااالت حملااي. وي عتااارب 

لتلبيااة  نيل إىل الشاابكة ومحايتهااا اللااذين يكفلهمااا مقاادِّم اخلاادمات هااذا كااا ياالحتاااد أماان الوصااو 
 اجات النظام الذي يتوىل تشغيله.احتي
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  اثنيا  -أل الشك  
 خدما  حاوما جديدة

 
 امل افجل  

الحتااااد اخلاااا  ابالاااي يعاااود هباااا تطبياااق الرباجمياااات اخلدمياااة الساااحابية  املناااا   يماااا يلاااي  -8
 الربيدي العاملي:

 لو الربياد الوطنياو (  ختفاي يستتب  التطبيق  من منظور  رادى العمالء )مشاغّ  )أ( 
األمر شراء باى يتطل،  ال إذ وختفي  درجة تعقُّد تشغي  النظام حمليا  ملحوظة التكالي  بصورة 

ن تقاساا  البااى مااتتاا ت  الو ااورات  ال . وابملقارنااة ماا  النظااام القاادم صاايانتهاحتتيااة حوساابية حمليااة و 
االحتااد الربيادي  طوَّرهااالتحتية  حسا،  با  أيضاا  مان تقاسا  جمموعاة املهاارات والكفااءات الاي 

 تشغي  النظام؛ويواظ، عل  جتديدها من أج  العاملي 
العماالء آخار املسات دات  ابساتادام أحاد  نسااة مان التطبياق  مان يساير  ) ( 

 حي  إ   يستادمو  الربجميات الي يو ِّّرها االحتاد مباشرة عن طريق اإلنرتن ؛
 يقدَّم الدع  عل  التطبيق بسرعة أكرب؛ )ج( 
يف  كاناااا  عليااااه ممااااا ة أساااارعأيضااااا  تبااااادل البياااااانت بااااوتر  التطبيااااقيتاااايح هااااذا  )د( 
 .لسابقةالتشكيلة ا

خةادا االحتاد اةربيد  اةعاملي االفرتاةما   
 مراكز وماضحل خاةعا إلدارة جهاحل خارجما

 

 اإلنرتن 

 2 ريدبمركز  1 ريدبمركز 

 

 ..… 3 ريدبمركز 

 1مركز البياانت 

 1 ريدبمركز 

 

 3 ريدبمركز  2 ريدبمركز 

 
…. 

 شبكة املورِّد اآلمنة

 2مركز البياانت 

 

 العمالء: مشّغلو الربيد الوطنيو 

 االحتاد الربيدي العاملي

 شبكة املورِّد اآلمنة
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 اة اين املرف 

 حاةماا  املتحدة األمم م  ةما   اة حاوما ابة حا خدماحل ا تخدام عن عاما حملا  

 احملتةايحل  

 76 ...................................................................................................................................................................... منظمة األغذية والزراعة

 76 .................................................................................................................................................................. الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 76 ................................................................................................................................................................. منظمة الطرا  املدين الدويل

 76 ........................................................................................................................................................................ منظمة العم  الدولية

 78 ....................................................................................................................................................................... املنظمة البحرية الدولية

 78 ......................................................................................................................................................................... مركز الت ارة الدولية

 78 .................................................................................................................................................................. لألم  املتحدة األمانة العامة

 78 ................................................................................................................................................................ برانمج األم  املتحدة اإلمنائي

 80 ................................................................................................................................................................... املتحدة للبيئةبرانمج األم  

 80 ................................................................................................................................................... منظمة األم  املتحدة للرتبية والعل  والثقا ة

 80 .............................................................................................................................................................. صندو  األم  املتحدة للسكا 

 80 .............................................................................................................................................. مفوضية األم  املتحدة السامية لشؤو  الالجئني

 82 ................................................................................................................................................................ منظمة األم  املتحدة للطفولة

 82 ...................................................................................................................................................... مكت، األم  املتحدة خلدمات املشاري 

 82 ................................................................................................................. املتحدة املعي ابملادِّرات واجلرميةمكت، األم  املتحدة يف  يينا/مكت، األم  

 82 ................................................................................................................... وكالة األم  املتحدة إلغاثة وتشغي  الالجئني الفلسطينيني يف الشر  األدم

 84 ........................................................................................................................................ هيئة األم  املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 84 ...................................................................................................................................................................... منظمة السياحة العاملية
 84 ....................................................................................................................................................................... برانمج األغذية العاملي

 86 ....................................................................................................................................................................... منظمة الصحة العاملية

 86 .............................................................................................................................................................. املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 86 ............................................................................................................................................................... املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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 م  ما اةعمل اةدوةما  م  ما اةطران املدين اةدول اةةكاةا اةدوةما ةلطاقا اةذريا م  ما األغذيا واةزراعا 

البى التحتية اخلدمياة  املنصاات اخلدمياة   منةذج اخلدماحل
 الرباجميات اخلدمية

البى التحتية اخلدمياة  املنصاات اخلدمياة  
 الرباجميات اخلدمية

البى التحتية اخلدمياة  املنصاات اخلدمياة   البى التحتية اخلدمية  الرباجميات اخلدمية
 الرباجميات اخلدمية

اال رتاتمجما/اة ما دددددددددددددددددا املتعلقدددددددددددددددددا 
 اببة حا اة حاوما

( مل تقااااادَّمجااااازء مااااان اسااااارتاتي ية رقمياااااة )
ماااااااوارد  املنصاااااااات املركااااااازي للتاطاااااااي  لل

 ذل .غر التقنية  و 
 الشر  التعاقدي.

 .املبادئ التوجيهية للهيك  املؤسسي

التوجيهااات اخلاصااة ابخلاادمات السااحابية 
 املستادم( دلي )

العمااااااااااا  علااااااااااا  إدمااااااااااااج االسااااااااااارتاتي ية 
الساااااااااااااحابية يف اسااااااااااااارتاتي يتها العاملياااااااااااااة 

 لتكنولوجيا املعلومات.

لحوسااااااااااابة األولويااااااااااة لإعطااااااااااااء ا اااااااااارتاض 
السااااااحابية  بصاااااادد صااااااياغة اساااااارتاتي ية 

 . ةرمسي

 AC 2013/23سياسة تصاني  البيااانت ) اةحماضحل إدارةا رتاتمجما/ ما ا 
((. تقاااااااااايَّ  جمموعااااااااااات 2013) MS505و

النظاام البياانت كالا عل  حدة لنقلها إىل 
 .السحايب

 19الاادلي  اإلداري  اجلااازء الثااااين  املاااادة 
 .املعلومات"()"أمن 

التعليماااااااااات اإلدارياااااااااة بشااااااااا   تصاااااااااني  
 (.2009 )حزيرا /يونيه املعلومات ومعاجلتها

تصني  أصول منظمة العم  الدولياة مان 
املتعلقاااااااااااة املعلوماااااااااااات )نظاااااااااااام الواثئاااااااااااق 

  كااااااانو  456 رقاااااا الداخليااااااة ابحلوكمااااااة 
 (.2016الثاين/يناير 

عاااادم وجااااود قيااااود عامااااة؛ تقاااايَّ  البياااااانت 
 لنقلها إىل السحابة.حالة  حبالة 

 خمتل  عام  خمتل   خا  )مرحلة التاطي ( منةذج اةت فمذ

 

 عام  خا  عام  خمتل   خا   مجاعي

مااااااااان خاااااااااالل اختياااااااااار مواقااااااااا   مصاااااااااونة امتماتاحل األمم املتحدة وحصاضهتا
بياااااااااانت/وال ت قضااااااااائية حتظاااااااا   يهااااااااا 
امتيااااااااا ات األماااااااا  املتحاااااااادة وحصاااااااااان ا 

ماان غاار الواضااح  و  ابالعاارتاف واالحاارتام.
كي  ميكان ملقادِّمي اخلادمات التقياد هباا 

 ة العامة.يالسحاباخلدمات يف متاما  

ماااااان خااااااالل إيااااااراد إشااااااارات يف  مصااااااونة
  الشاااااارو  التعاقديااااااة  واشاااااارتا  أ  ختاااااازَّ 

 البياانت داخ  أورواب.

خاااااااادمات املركااااااااز  إال ال تكفلهااااااااا متامااااااااا  
 الدويل للحوسبة.

يف ذلا   مباا حمدَّدة يف الشرو  التعاقدياة 
 موق  البياانت. التحك  يف
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 م  ما اةعمل اةدوةما  م  ما اةطران املدين اةدول اةةكاةا اةدوةما ةلطاقا اةذريا م  ما األغذيا واةزراعا 

 يف األداء السالسة • ابةافز املتةقعا/امل تهدفا أو اةفةائد
 األمن •
 حسا  التكالي يف شفا ية ال •
معاااااير تكنولوجياااااا   أ ضاااا  املمارسااااات •

 املعلومات
 قابلية التوس  •
 االبتكار •
 توحيد الرباجميات •

التبسااااااااي  )احلااااااااد ماااااااان البااااااااى التحتيااااااااة  •
 املنافضة املستوى(

 حتساااااااني اساااااااتمرارية تصاااااااري  األعماااااااال •
 القدرة عل  العم  بعد الكوار و 

 األمن •
 التنفيذ بوترة أسرع •
 التطور املطرد •

  ر بدرجة عاليةاالتو  •
 املرونة •
 إىل االبتكارالوصول  •
 الت ديد •
 اخلدمة الذاتية •
 إىل الشبكةالواس  الوصول  •
 قابلية التكيي  •
 جتمي  املوارد •

 تقليص االستثمار الرأمسايل •
طيلااااة أ م و الاااادع  علاااا  ماااادار الساااااعة  •

 األسبوع
 الدع  املتعدد املنصات •
تفااااااااوي  تعقااااااااد الصاااااااايانة إىل مقاااااااادِّمي  •

 اخلدمات
 حتسني األمن •
يف التغلااااااااااا، علااااااااااا  الف اااااااااااوة القائماااااااااااة  •

 املهارات الداخلية
 أحد  اخلصائص الوظيفية املتاحة •

 خددددددددماحل املركدددددددز اةددددددددول ةلحة دددددددحا
 امل تخدما

استضااااااا ة مااااااوارد  املركاااااازي للتاطااااااي  ال •
 تطبيقات أخرى

 اخلدمات االستشارية •

 موارداملركزي للتاطي  ال •

 أمن املعلومات •

 التصديق املوحَّد •

 أمن املعلومات •
 الكوار استضا ة تطبيقات التعايف من  •
 استضا ة الربيد اإللكرتوين •
استضاااااااااااااااااااا ة تطبياااااااااااااااااااق ميكروساااااااااااااااااااو    •

 (Microsoft SharePointشريبوين  )
ساااااكاي، الستضاااااا ة تطبياااااق االساااااتعانة ب •

 نظام لألعمال الت ارية
 أمن املعلومات •
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 األمم املتحدة اإلمنائيورضمج   األمانا اةعاما ةألمم املتحدة مركز اةتجارة اةدوةما امل  ما اةححريا اةدوةما   

 الرباجمياات اخلدمياةدمية  اخلة تيتحالبى ال منةذج اخلدماحل
 النظر قيد

 الرباجمياااااااااااتدميااااااااااة  اخلة تيااااااااااتحالبااااااااااى ال
 النظر اخلدمية  املنصات اخلدمية قيد

املنصاات اخلدمياة  دمياة  اخلة تيتحالبى ال
 اخلدمية الرباجميات

اخلدمياة  املنصاات دمياة  اخلة تيتحالبى ال
 اخلدمية الرباجميات

اال رتاتمجما/اة ما ا املتعلقا 
 اببة حا اة حاوما

خلية بش   تصني  البياانت  الدا ذكرةامل
وإدارة البيااااااااااانت  واحلوسااااااااابة الساااااااااحابية 

 ( 2015واساااتادام احلواساااي، )شااابا / رباير 
تسرتشاااد مبناقشاااة منظوماااة األمااا  املتحااادة 

املركاااااز الااااادويل للحوسااااابة جعااااا  وتتاااااوخ  
 ة اجلماعيااااااااةالسااااااااحابياخلاااااااادمات نظااااااااام 

 ملنظومة األم  املتحدة. قيد االستعراض.

سياسااااة األمانااااة العامااااة لألماااا   يسااااتادم
 املتحدة.

 

االسرتاتي ية الساحابية لألماناة العاماة لألما  
 (؛2018املتحدة )نيسا /أبري  

احلوسااابة الساااحابية: اإلجاااراء التقاااي لألماناااة 
العامااااة لألماااا  املتحاااادة يف جمااااال تكنولوجيااااا 

  INF.09.PROCاملعلوماااات واالتصااااالت )
 (.2017آذار/مارس 

 أ ض  املمارسات يف جمال اهلندسة

 

سياسااااااااااة تصااااااااااني  البياااااااااااانت وإدار ااااااااااا  اةحماضحل إدارةا رتاتمجما/ ما ا 
 (.2015)حزيرا /يونيه 

سياسااااة األمانااااة العامااااة لألماااا   يسااااتادم
 املتحدة.

 

نشرة األمني العام بشا   حساساية املعلوماات 
  ST/SGB/2007/6وتصاااااااانيفها ومعاجلتهااااااااا )

 (.2007شبا / رباير 

املباااااادئ التوجيهياااااة لتصاااااني  املعلوماااااات 
 تاريخ غر حمدَّد(.الومعاجلتها )

 عام ل تعام  خا   خم عام خمتل  منةذج اةت فمذ

يشااااام  العقاااااد امتياااااا ات األمااااا  املتحااااادة  امتماتاحل األمم املتحدة وحصاضهتا
يوجاااد موقااا  مركاااز البيااااانت  وحصااااان ا.

يف اململكااااااة املتحاااااادة لربيطانيااااااا العظماااااا  
 وأيرلندا الشمالية.

إدارة العالقاة ة مان لقانونيشورة التمس املتُ 
 م  العمالء.

تاااارِّد األحكااااام املتعلقااااة خبصوصااااية مقاااادِّم 
اخلااااااااادمات وأمناااااااااه يف وثيقاااااااااة منفصااااااااالة  
ابعتبارهااااااا ملحقااااااا  ابألحكااااااام والشاااااارو  

جيااري و يقدِّمااه ماان خاادمات.  مبااا املتعلقااة
التفااااااااااوض بشااااااااا  ا مبسااااااااااعدة مكتااااااااا، 

 الشؤو  القانونية.
يقب  مقدِّم اخلدمات وض  بيااانت األما  
املتحااااااادة علااااااا  أ اااااااا حمفوظاااااااات لألمااااااا  

بواقااااااا  الباااااااى  عااااااارتفاملتحااااااادة  ولكناااااااه ي
املتعااااااااددة املسااااااااتعملني واملااااااااوارد  التحتيااااااااة

املشاااارتكة. وقااااد أوصاااا  مكتاااا، الشااااؤو  
القانونياااااااة أب  تكااااااااو  البياااااااااانت البالغااااااااة 

 السرية خاضعة إلدارة داخلية.

 .تعاقديةالحكام األ
 Microsoft Office باارانمج  يمااا خيااص

  اختاااااااااار بااااااااارانمج األمااااااااا  املتحااااااااادة 365
اإلمنااائي مركااز البياااانت املوجااود يف أيرلناادا 

أ  تكاااااااااو  بيااااااااااانت الاااااااااربانمج  لضاااااااااما 
مندرجااااااة ضاااااامن نطااااااا  قااااااوانني االحتاااااااد 

 األورويب املتعلقة ابخلصوصية.
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 األمم املتحدة اإلمنائيورضمج   األمانا اةعاما ةألمم املتحدة مركز اةتجارة اةدوةما امل  ما اةححريا اةدوةما   

   جتمي  املواردقابلية التكيي  • ابةافز املتةقعا/امل تهدفا أو اةفةائد
 الفعالية من حي  التكلفة •
 الدراسات التحليلية •

 ستقب لتحد ت املالت ه،  •
 الفعالية من حي  التكلفة •
 قابلية التوس  •
 السرعة •
 االستادام األمث  للموارد •
 السمات السحابية •

 يف األداء السالسة •
 و ورات التكالي  •
  ر  االبتكار •

 األمن •
 األداء )نسبة السعر إىل األداء( •
 للتكيي  املوارد قابلية •
 اخنفاض تكلفة امللكية •

 خددددددددماحل املركدددددددز اةددددددددول ةلحة دددددددحا
 امل تخدما

الكااااااااوار  القاااااااادرة علاااااااا  العماااااااا  بعااااااااد  •
 واستمرارية تصري  األعمال

 األمن )مقرَّر( •
بشااا   احلوسااابة الساااحابية  االستشاااارات •

 (ة)مقرَّر 

 اعتماد اخلدمات غر السحابية  ق  •
 أمن املعلومات •

•  

استضا ة تطبيقات القدرة عل  العم  بعاد  •
 الكوار 

 استضا ة الربيد اإللكرتوين •
استضااا ة تطبيااق ميكروسااو   شااريبوين   •

(Microsoft SharePoint) 
سااااااكاي، الستضااااااا ة تطبيااااااق االسااااااتعانة ب •

 نظ  األعمال
 وض  التطبيقات ودعمها •
 الدع  الشبكي •

نظااااااااااااام املركاااااااااااازي الخااااااااااادمات استضااااااااااااا ة  •
 التقليدية(اخلدمات وارد )امللتاطي  

 استضا ة التطبيقات الشبكية القدمية •
استضااا ة تطبيااق ميكروسااو   شااريبوين   •

(Microsoft SharePoint) 

 من املعلوماتأ •
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 ورضمج األمم املتحدة ةلحمئا 

م  ما األمم املتحدة ةلرتوما واةعلم 
 مفةةما األمم املتحدة اة امما ةشؤون اةةجئني ص دوق األمم املتحدة ةل كان واة قافا

اخلدميااااة  البااااى التحتيااااة اخلدميااااة  املنصااااات  البى التحتية اخلدمية  الرباجميات اخلدمية منةذج اخلدماحل
 الرباجميات اخلدمية

البااااااى التحتياااااااة اخلدميااااااة  الرباجمياااااااات 
 اخلدمية

البى التحتية اخلدمية  املنصات اخلدمية  الرباجميات 
 اخلدمية

اال رتاتمجما/اة ما ا املتعلقا اببة حا 
 اة حاوما

متساااااااقة مااااااا  اسااااااارتاتي ية مكتااااااا، تكنولوجياااااااا 
 .املتحدةاملعلومات واالتصاالت التاب  لألم  

االساااارتاتي ية السااااحابية لألمانااااة العامااااة لألماااا  
 (؛2018املتحدة )نيسا /أبري  

احلوساااااابة السااااااحابية: اإلجااااااراء التقااااااي لألمانااااااة 
العاماااااااة لألمااااااا  املتحااااااادة يف جماااااااال تكنولوجياااااااا 

  INF.09.PROCاملعلوماااااااااات واالتصااااااااااالت )
 ؛(2017آذار/مارس 

تسااااااتند إىل خطاااااا  الطااااااوارئ اخلاصااااااة مبكتاااااا، 
تحااااااادة يف نااااااارويب واخلاااااااوادم اخلاصاااااااة األمااااااا  امل

اال رتاضاااااااااية الساااااااااحابية الساااااااااتمرارية تصاااااااااري  
 األعمال.

تسرتشاااااااااااد  ال توجاااااااااااد اسااااااااااارتاتي ية رمسياااااااااااة.
بشاااااابكة األماااااا  املتحاااااادة املتَّاااااااذة القاااااارارات 

للمستشااااااااااااارين القااااااااااااانونيني بشاااااااااااا   تقيااااااااااااي  
 املااطر. 

أوصااااا  اسااااارتاتي ية صاااااندو  األمااااا  
املتحاادة للسااكا  يف جمااال تكنولوجيااا 

علومااااااااااااااات واالتصاااااااااااااااالت للفاااااااااااااارتة امل
ابساااتادام احلوسااابة  2018-2021

دو  حتدياااااااد اسااااااارتاتي ية   الساااااااحابية
 صرحية للحوسبة السحابية.

تساااتند اخلطااا  التنظيمياااة الساااتمرارية 
تصاااااااااااري  األعماااااااااااال إىل اخلااااااااااادمات 

 السحابية الي تو ِّّرها شركة غوغ .
 

 ال توجد سياسة خاصة ابحلوسبة السحابية. 

نشاااارة األمااااني العااااام عاااان حساسااااية املعلومااااات  اةحماضحل إدارةا رتاتمجما/ ما ا 
  ST/SGB/2007/6وتصااااااااااانيفها ومعاجلتهاااااااااااا )

 (.2007شبا / رباير 

السياساااة العاماااة واإلجاااراءات املتعلقاااة  املعلومات. حساسية معيار تصني  
إبدارة الواثئاااااااااااق يف صاااااااااااندو  األمااااااااااا  

 (؛2018املتحدة للسكا  )أ ر/مايو 
السياساااة العاماااة بشااا   الكشااا  عااان 

 (.2009املعلومات )حزيرا /يونيه 

السياساااة العامااااة بشااا   محايااااة البيااااانت الشاصااااية 
لألشااااا  املشااامولني ابختصاااا  مفوضاااية األمااا  

لشااااااااااؤو  الالجئااااااااااني )تشاااااااااارين السااااااااااامية املتحاااااااااادة 
 (.2015الثاين/نو مرب 

 عام  خا  منةذج اةت فمذ

 

 عام  مجاعي عام عام
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 ورضمج األمم املتحدة ةلحمئا 

م  ما األمم املتحدة ةلرتوما واةعلم 
 مفةةما األمم املتحدة اة امما ةشؤون اةةجئني ص دوق األمم املتحدة ةل كان واة قافا

اخلدمات الي يستضيفها مكت، األم  املتحدة  امتماتاحل األمم املتحدة وحصاضهتا
 يف نرويب يوجد موقعها يف نرويب.

يوجاااااد موقااااا  مراكاااااز بيااااااانت اخلاااااوادم اخلاصاااااة 
 السحابية يف هولندا.اال رتاضية 

يتيح مكت، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
التاااااااااااب  لألماااااااااا  املتحاااااااااادة جمموعااااااااااة خاااااااااادمات 

Microsoft Office 365. 

)عقاد مشاارتك  Office 365ممنوحاة لاربانمج 
مااااااااااا  ساااااااااااائر وكااااااااااااالت األمااااااااااا  املتحااااااااااادة(  
ابستادام مراكز بياانت يف أيرلندا )االنتقال 

املراكااااااااااز إىل  رنسااااااااااا مسااااااااااتقبال (. اختاااااااااارت 
 األوروبية للبياانت لكورنرستاو  و ليو.

ال توجاااد أحكاااام حمااادَّدة للرباجمياااات اخلدمياااة 
 (.Everbridgeالصغرة )مث  

حياااادِّد الشاااار  التعاقاااادي اجلهااااود الااااي 
يباذهلا مقادِّم اخلادمات حبسان نياة مان 
أجاااااا  التقيااااااد ابإلجااااااراءات القانونيااااااة 
املتصااااااالة ابمتياااااااا ات األمااااااا  املتحاااااااادة 

 وحصاان ا.
املوق  اجلغرايف للبيااانت  ال يُتحكَّ  يف
الاااااي  القضاااااائية ةواليااااااليف الساااااحابة و 

 حتكمها.

أحكااااااام تعاقديااااااة )أقرهااااااا مكتاااااا، األماااااا   ُوضااااااع 
املتحااادة للشااااؤو  القانونيااااة( لالتفاقااااات املربمااااة ماااا  

 شركي مايكروسو   وأما و .

 الكفاءة من حي  التكالي  • ابةافز املتةقعا/امل تهدفا أو اةفةائد
 التوا ر بدرجة عالية •
 املرونة •
 قابلية التوس  •
 احلد من ع،ء الصيانة •
 جودة اخلدمة •
 التشغي  اآليل •
 قابلية التكيي  •
 سهولة االستادام •

خاصاااااااية وظيفياااااااة عالياااااااة متاحاااااااة  قااااااا   •
ضاااامن احللااااول السااااحابية )علاااا  ساااابي  

 املثال  إدارة املوارد البشرية(
 عامليا   Office 365توا ر برانمج  •
مكانيااة إدخااال إاحللااول السااحابية  تتاايح •

حتسااااااينات مسااااااتقبال  علاااااا  اخلصاااااااائص 
 الوظيفية

 التكيي قابلية  •
احلااااااد ماااااان تعقُّااااااد عمليااااااات تكنولوجيااااااا  •

 املعلومات واالتصاالت

احلد من تعقُّاد عملياات تكنولوجياا  •
 املعلومات واالتصاالت

 التوحيد •
 املرونة وقابلية التوس  •

 املرونة •

 السالسة يف األداء •
إعاااادة تركياااز املااااوارد الداخلياااة علااا  تكنولوجيااااا  •

 األساسيةاملعلومات واالتصاالت لألعمال 
 عامليعل  الصعيد الواس  الوصول ال •

 خدددددددددماحل املركددددددددز اةدددددددددول ةلحة ددددددددحا
 امل تخدما

اسااااااااتعادة القاااااااادرة علااااااااا  العماااااااا  بعاااااااااد  • ال توجد
 الكوار 

 غارتنر •
منصاا، رئاايس مااوظفي أماان اسااتحدا   •

 Commonتكنولوجيااااا املعلومااااات  

Secure 

 أمن املعلومات •

اسااااااااااتادام نظاااااااااااام أطلااااااااااس  الاااااااااااذي 
الااااااادويل للحوسااااااابة يستضااااااايفه املركاااااااز 

 ويديره برانمج األم  املتحدة اإلمنائي.

استضاااااااا ة نظاااااااام التاطاااااااي  املركااااااازي للماااااااوارد  •
PeopleSoft 

التشااااااور ماااااا  املركااااااز الااااادويل للحوساااااابة بشاااااا    •
 Azureو Office 365ي واااااااااااان السيرباناااااااااااااألم

Active Directory .حبك  معر ته الواسعة 

 



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

9
/5

 

G
E

.1
9
-1

8
9

5
6
 

8
2

 

 مكت  األمم املتحدة خلدماحل املشاريجل  املتحدة ةلطفةةام  ما األمم   

مكتدددد  األمددددم املتحدددددة   فمم ا/مكتدددد  
 األمم املتحدة املعين ابملخدراحل واجلرميا

وكاةدددا األمدددم املتحدددددة إلغا دددا وتشددددغمل 
  اةةجئني اةفل طم مني   اةشرق األدىن

البااااااى التحتيااااااة اخلدميااااااة  املنصااااااات  منةذج اخلدماحل
 اخلدمية  الرباجميات اخلدمية

الباااى التحتياااة اخلدمياااة  املنصاااات اخلدمياااة  
 الرباجميات اخلدمية

 اخلدمية الرباجميات دمية اخلة تيتحال البى اخلدمية الرباجميات

اال رتاتمجما/اة ما ا املتعلقا 
 اببة حا اة حاوما

بشااااا   تاااااو ر  يونيساااااي توجيهاااااات ال
اخلاااادمات السااااحابية العامااااة )تشاااارين 

 (؛2016األول/أكتوبر 

النظااااااااااام ماااااااااان مركااااااااااز البياااااااااااانت إىل 
 يونيساااااااي : اسااااااارتاتي ية الالساااااااحايب

اخلاصااااة ابالستضااااا ة )أيلول/ساااابتمرب 
2016.) 

رسااااااا  أهاااااااداف ر يعاااااااة املساااااااتوى يف جماااااااال 
 تكنولوجيااااااااااااااا املعلوماااااااااااااااات واالتصااااااااااااااااالت

 .2018 لعام

الساااااحابية: اإلجاااااراء التقاااااي لألماناااااة احلوسااااابة 
العامااااااة لألماااااا  املتحاااااادة يف جمااااااال تكنولوجيااااااا 

  INF.09.PROCاملعلومااااااااات واالتصاااااااااالت )
 ؛(2017آذار/مارس 

اساتادام احلوسابة الساحابية يف منظوماة األما  
املتحااااااادة: توصااااااايات للتافيااااااا  مااااااان حااااااادة 

 (.2013املااطر )حزيرا /يونيه 
حساسااية املعلومااات نشاارة األمااني العااام بشاا   
  ST/SGB/2007/6وتصاااااااااانيفها ومعاجلتهااااااااااا )

 (.2007شبا / رباير 
عاادم وجااود قيااود عامااة؛ تقاايَّ  البياااانت املقااررة 

 حالة  حبالة لنقلها إىل احلوسبة السحابية.

اسااااااااااااااارتاتي ية تكنولوجياااااااااااااااا املعلوماااااااااااااااات 
"اسااارتاتي ية دائااارة إدارة املعلوماااات للفااارتة 

2019-2020." 

 يونيساااااااي املعياااااااار الاااااااذي وضاااااااعته ال اةحماضحل إدارةا ا رتاتمجما/ ما 
بشا   أماان املعلومااات: إدارة األصااول 

 (.2018)كانو  الثاين/يناير 

سياسااااة االحتفاااااع ابلواثئااااق )ماااان املرتقاااا، 
 تلّقيها(.

سياسااااااة أماااااان املعلومااااااات )شااااااابا / رباير  
تتناااااااااول صااااااااراحة  التااااااااازين  ال (؛2011

 السحايب للبياانت.

 خمتل  عام  خا  عام عام اةت فمذمنةذج 

مكفولااااااااااة عاااااااااان طريااااااااااق األحكااااااااااام  امتماتاحل األمم املتحدة وحصاضهتا
يف ذلاا  اختيااار موقاا   مبااا التعاقديااة 
 البياانت.

مقاااااادِّم مدرجااااااة يف االتفااااااا  القااااااانوين ماااااا  
 .اخلدمات

يسااااايطر مكتااااا، األمااااا  املتحااااادة خلااااادمات 
املشاااااري  علاااا  موقاااا  البياااااانت الستضااااا ة 

 التطبيقات.
التشاافر مكفااول ماان خااالل مفاااتيح تشاافر 

  يقدِّمها العمي  ويتوىل إدار ا.

يف ذلااا   مباااا تعاقدياااة الشااارو  الحمااادَّدة يف 
 السيطرة عل  موق  البياانت.

تنطباااااااااق الشااااااااارو  العاماااااااااة لألوناااااااااروا  •
تقاادم اخلاادمات علاا  عقااود اخلاصااة ب

اخلااااااااادمات الساااااااااحابية العاماااااااااة ذات 
 احملدَّدةالعقود 

خاادمات مركااز األماا  املتحاادة العاااملي  •
 للادمات: متوا قة متاما  

 ينطبااق العقااد املباادئي )اجملاااين( لساايلز •
؛ موقا  البيااانت وشاروطها غاار س اور 

 نيواضح



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
1

9
/5

 

8
3
 

G
E

.1
9

-1
8

9
5

6
 

 مكت  األمم املتحدة خلدماحل املشاريجل  املتحدة ةلطفةةام  ما األمم   

مكتدددد  األمددددم املتحدددددة   فمم ا/مكتدددد  
 األمم املتحدة املعين ابملخدراحل واجلرميا

وكاةدددا األمدددم املتحدددددة إلغا دددا وتشددددغمل 
  اةةجئني اةفل طم مني   اةشرق األدىن

 الفعالية من حي  التكلفة • ابةافز املتةقعا/امل تهدفا أو اةفةائد

   دة اخليارات التقنية •

  ر  االبتكار •

 يف األداء السالسة •

 

النطا  العاملي  عرض النطا   •
 الرتددي  إمكانية الوصول

 القدرة عل  الصمود •

 تعزيز التعاو  عن بعد •
 الوصول إىل االبتكار •

املواءمة م  األمانة العامة لألم   •
 املتحدة وسياسا ا

موق  النظام واخلدمات احلامسني يف  •
 مكا  آمن )خارج موق  الوكالة(

 متطلبات املوظفنياحلد األدم من  •
 سرعة التنفيذ •
 بنية حتتية حديثة •
استادام عمليات انض ة  •

 لتكنولوجيا املعلومات
 الفعالية من حي  التكلفة •
 إمكانية الوصول •
 توا ر اخلدمات بدرجة عالية •
اخلاصة خدمات العمليات الفنية  •

لنظ  والتطبيقات واملنت ات يف اب
 معاجلة البياانت

 االستشاريةاخلدمات  •

 خدماحل املركز اةدول ةلحة حا
 امل تخدما

تقااااادم خااااادمات مهنياااااة بشااااا    •
 أمن تكنولوجيا املعلومات

ال توجاد. حيتااج إىل الوصااول عاملياا  إىل شاابكة  
 كبار مقدِّمي اخلدمات السحابية العامة.

• Common Secure  غار قائماة )نسااة
 شرتاك(عل  اال
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ةلم اواة وني اجل  ني همئا األمم املتحدة  
 ورضمج األغذيا اةعاملي  م  ما اة ماحا اةعاملما ومتكني املرأة

البى التحتياة اخلدمياة  املنصاات اخلدمياة  الرباجمياات  منةذج اخلدماحل
 اخلدمية

البى التحتياة اخلدمياة  املنصاات اخلدمياة  الرباجمياات  البى التحتية اخلدمية
 اخلدمية

تركِّااز اساارتاتي ية هيئااة األماا  املتحاادة للماارأة يف جمااال  اال رتاتمجما/اة ما ا املتعلقا اببة حا اة حاوما
تكنولوجيااااا املعلومااااات علاااا  إعطاااااء األولويااااة حللااااول 
احلوسااابة السااااحابية بغيااااة اعتماااااد اساااارتاتي ية تعطااااي 

 يف املستقب . اخلدميةاألولوية للرباجميات 

 قيد اإلعداد

 

املتعلقااة بتكنولوجيااا املعلومااات يف املؤسسااة  االساارتاتي ية
 (؛2016-2020)

ورقااة املوقاا  الااي أعاادَّها باارانمج األغذيااة العاااملي بشاا   
 ؛( )قيد االستعراض(2014احلوسبة السحابية )

التوجيااااااه املتعلااااااق بسياسااااااة االحتفاااااااع ابلساااااا الت يف 
 (؛AD2006/006برانمج األغذية العاملي )

الكشااااااا  عااااااان املعلوماااااااات األمااااااار التاااااااوجيهي بشااااااا   
(CP2010/001؛) 

السياسااة املتعلقااة أبماان املعلومااات املؤسسااية وتكنولوجيااا 
)مجيعهااااااااااااااااااا قيااااااااااااااااااد  (OED2015/012املعلومااااااااااااااااااات )
 االستعراض(.

 سياسة تصني  البياانت )غر حمدَّدة( اةحماضحل إدارةا رتاتمجما/ ما ا 

 

 تباااااادل امللفاااااات تطبياااااقمشاااااروع السياساااااة املتعلقاااااة ب
ShareFile (2015.) 

 

 عام  خا   مجاعي عام عام  مجاعي منةذج اةت فمذ

مااا  مقااادِّمي مكفولاااة عااان طرياااق األحكاااام التعاقدياااة  امتماتاحل األمم املتحدة وحصاضهتا
 اخلدمات.

تااااااااتحك  هيئااااااااة األماااااااا  املتحاااااااادة للماااااااارأة يف موقاااااااا  
 البياانت.

األحكام التعاقدية متسقة م  الشارو  الاي اشارتك   األوروبية.تستادم مواق  مراكز البياانت 
مكتاا، الشااؤو   الوحاادات يف إعاادادها مبسااامهة ماان

 .القانونية

 الفعالية من حي  التكلفة • ابةافز املتةقعا/امل تهدفا أو اةفةائد

 جمموعة مسات ذات نطا  أوس  •

جي مكاس، يف اإلنتاجية مان حتساني الوصاول  •
 والتعاو العاملي 

 مجي  املنا   السحابية املوحَّدة •

تقدم خدمة موحَّدة آمناة باديال  لالساتادام الفاردي 
ماان قِّب اا  املااوظفني )تبااادل  سااحايبنظااام الالتلقااائي لل
 امللفات(

 مواكبة االحتياجات املتغرة للمنظمة •
 املزا  املالية/الو ورات يف التكالي  •

 اإلدارة املثل  للمااطر •

 اخلدمةجودة  •
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ةلم اواة وني اجل  ني همئا األمم املتحدة  
 ورضمج األغذيا اةعاملي  م  ما اة ماحا اةعاملما ومتكني املرأة

اخلاااااااادمات املهنيااااااااة  اسااااااااتكمال اخلاااااااادمات تقاااااااادم  امل تخدما خدماحل املركز اةدول ةلحة حا
السااحابية العامااة  رصااد البااى التحتيااة  تنظااي  وإدارة 

ة  أماااااااان يالسااااااااحاب شااااااااؤو  مسااااااااتادمي اخلاااااااادمات
 املعلومات واإلبالغ عنها.

 إدارة مركز البياانت )موقعيّا  وعن بعد( • ال توجد

 )شبكة التازين احلاسوبية(التازين  •
 إدارة قواعد البياانت •

 إدارة التاطي  املركزي للموارد •

يف ذلا   مباا  Microsoft Office 365بارانمج  إدارة •
 (SharePointشربوين  )الربيد اإللكرتوين و 

 خدمات أمن تكنولوجيا املعلومات •
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 امل  ما اةعاملما ةألرصاد اجلةيا  اةفكرياامل  ما اةعاملما ةلملكما   م  ما اةصحا اةعاملما 

  اخلدمية الرباجميات البى التحتية اخلدمية  املنصات اخلدمية  الرباجميات اخلدمية البى التحتية اخلدمية  املنصات اخلدمية  الرباجميات اخلدمية منةذج اخلدماحل

اال رتاتمجما/اة ما ا املتعلقا 
 اببة حا اة حاوما

(: 2018السياسااااة املتعلقااااة ابخلاااادمات السااااحابية )أ ر/ماااااايو  (.2015السياسة املتعلقة ابحلوسبة السحابية )تشرين الثاين/نو مرب 
 حتدِّد اسرتاتي ية تعطي األولوية للحوسبة السحابية.

شااااااار إليهااااااا عنااااااد اسااااااتادام ياسااااااتمرارية تصااااااري  األعمااااااال: 
 اخلدمات السحابية.

 ال توجد

 

 إدارةا رتاتمجما/ ما ا 
 اةحماضحل

السياساااة املتعلقاااة بتصاااني  أمااان املعلوماااات ومعاجلتهاااا بتحدياااد  السياسة املتعلقة بتصني  البياانت.
 أربعة مستو ت للتصني  األمي.

 توجد قيود عل  استضا ة البياانت يف السحابة. ال

 ال توجد

 

 عام )انتقايل(  خا  )مستقبال (عام  خمتل   عام  خا   مجاعي منةذج اةت فمذ

 

امتماتاحل األمم املتحدة 
 وحصاضهتا

 تغطيها األحكام التعاقدية. أحكام تعاقدية  م  التحك  يف موق  البياانت )أورواب(.
ابلبى التحتية اخلدمياة  يتعلق  يماموق  البياانت يف  كام   حتكُّ 

 واملنصات اخلدمية.

 يُاااااتحكَّ  يف ال غاااار خاضااااعة لضااااماانت.
 موق  البياانت.

ابةافز  أو اةفةائد
 املتةقعا/امل تهدفا

 الو ورات يف التكالي  •

 حتسينات األداء •

 األمن •

 السالسة •

 قابلية التوس  والتكيي  و قا  لالحتياجات •

 االبتكار •

 اخلدمة الذاتية •
 التو ي  اجلغرايف •

 حلول مبتكرة تتيح إجنا  األعمال •

 حتسني القدرة عل  العم  بعد الكوار  •

 استمرارية تصري  األعمال •

 سعة إمكانية الوصول إىل الشبكة •

 جتمي  املوارد •

 مراكز البياانت •

 ترشيد التكالي  •

 واملرونةيف األداء السالسة  •

 بفعاليةتقدم اخلدمات  •
 األعمالحتسني استمرارية تصري   •

 مزا  عامة تعود هبا احلوسبة السحابية •

 

 رياااااق  يفبساااااب، التغااااارات  ةغااااار معرو ااااا
 تكنولوجيا املعلومات
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 امل  ما اةعاملما ةألرصاد اجلةيا  اةفكرياامل  ما اةعاملما ةلملكما   م  ما اةصحا اةعاملما 

خدماحل املركز اةدول 
 امل تخدما ةلحة حا

 التاطي  املركزي للموارد •

 املعلومات املتعلقة ابألعمال •

 شربوين  •

 أمن املعلومات •

 االستضا ة اخلاضعة إلدارة جهة خارجية •

 تطوير التطبيقات •

 الربيد اإللكرتوين •

 خدمات الشبكة •

 إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت •

 استضا ة تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت •

 الدع  الشبكي •

 االستضاااااااا ة  اخلااااااادمات اخلاضاااااااعة إلدارة
واخلااااادمات املهنياااااة  أمااااان  جهاااااة خارجياااااة

 املعلومات
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 املنت ج  املورِّد

منظمة األغذية والزراعة
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الطرا  املدين الدويل  

 

منظمة العم  الدولية 
املنظمة الدولية البحرية  

 

مركز الت ارة الدولية
 

األمانة العامة
 

برانمج األم  املتحدة اإلمنائي
 

برانمج األم  املتحدة للبيئة
منظمة األم  املتحدة للرتبية  
والعل  والثقا ة )اليونسكو(

 

صندو  األم  املتحدة للسكا 
مفوضية األم  املتحدة السامية  

لشؤو  الالجئني
 

منظمة األم  املتحدة للطفولة 
)اليونيس (

 

مكت، األم  املتحدة خلدمات 
املشاري 

 

مكت، األم  املتحدة يف 
 يينا/

مكت، األم  املتحدة املعي 
رات واجلرمية ابملادِّ

 

وكالة األم  املتحدة إلغاثة 
وتشغي  الالجئني الفلسطينيني 

يف الشر  األدم )األونروا(
 

هيئة األم  املتحدة للمرأة
 

منظمة السياحة العاملية
برانمج األغذية العاملي 
منظمة الصحة العاملية  
املنظمة العاملية للملكية  

الفكرية
 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 

Adobe Connect 

  
✓ 

 
✓ 

             
✓ 

   

Amazon AWS ✓ ✓ ✓ 
  

✓ ✓ 
    

✓ ✓ 
   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Atos (remote hosting) Oracle ERP hosting 

   
✓ 

                  

BeDataDriven ActivityInfo 

               
✓ 

      

Cisco IronPort ✓ 
                     

CloudSigma Infrastructure hosting 

                    
✓ 

 

CloudVPS Public website hosting 

        
✓ 

             

Cornerstone Human resources management, 

talent management, learning  

         ✓             

Cornerstone Learning management system 

         
✓ 

         
✓ 

  

Cornerstone Performance management and 

e-learning 

✓ 
    

✓ 
   

✓ 
            

Corporater Business management platform 

                      

CrossKnowledge E-learning 

                
✓ 

 
✓ 

   

Cvent Event management ✓ 
                     

Dell Red Cloak 

  
✓ 

                   

DocuSign Electronic signatures and 

contracts 

                      

Dropbox Cloud-based data storage and 

sharing 

   
✓ 

                  

Everbridge Critical event management 

         
✓ 

            

FleetWave Fleet management 

                  
✓ 

   

Fluxx Grantmaker 

                      

Form.io Forms and data management 

                      

Google (Unspecified) ✓                      
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 املنت ج  املورِّد

منظمة األغذية والزراعة
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الطرا  املدين الدويل  

 

منظمة العم  الدولية 
املنظمة الدولية البحرية  

 

مركز الت ارة الدولية
 

األمانة العامة
 

برانمج األم  املتحدة اإلمنائي
 

برانمج األم  املتحدة للبيئة
منظمة األم  املتحدة للرتبية  
والعل  والثقا ة )اليونسكو(

 

صندو  األم  املتحدة للسكا 
مفوضية األم  املتحدة السامية  

لشؤو  الالجئني
 

منظمة األم  املتحدة للطفولة 
)اليونيس (

 

مكت، األم  املتحدة خلدمات 
املشاري 

 

مكت، األم  املتحدة يف 
 يينا/

مكت، األم  املتحدة املعي 
رات واجلرمية ابملادِّ

 

وكالة األم  املتحدة إلغاثة 
وتشغي  الالجئني الفلسطينيني 

يف الشر  األدم )األونروا(
 

هيئة األم  املتحدة للمرأة
 

منظمة السياحة العاملية
برانمج األغذية العاملي 
منظمة الصحة العاملية  
املنظمة العاملية للملكية  

الفكرية
 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 

Google Google Cloud Platform 

(application hosting) 

          ✓   ✓         

Google G Suite           ✓   ✓        ✓ 

Google Gmail           ✓            

Imperva Web Application Firewall ✓                      

In-tend Procurement sourcing ✓                      

Kyriba -                       

Lynda Online courses                    ✓ ✓  

McAfee Antivirus software    ✓                   

Medgate/Cority Environmental health, safety 

and quality software 

                  ✓    

Medgate/Cority Health care            ✓           

Microsoft Azure Storage  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓    ✓  ✓ ✓ ✓  

Microsoft Dynamics      ✓    ✓             

Microsoft Azure Functions                 ✓      

Microsoft Intune     ✓        ✓    ✓      

Microsoft Office 365 ✓ ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   

Microsoft OneDrive     ✓ ✓    ✓     ✓  ✓   ✓   

Microsoft Azure Cache for Redis                 ✓      

Microsoft SharePoint     ✓   ✓  ✓       ✓   ✓   

Microsoft Skype     ✓          ✓  ✓      

Microsoft System Center Configuration 

Manager 

✓    ✓                  

Microsoft Web Apps     ✓            ✓   ✓   

Microsoft Web Jobs                 ✓      

Okta -                       
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 املنت ج  املورِّد

منظمة األغذية والزراعة
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الطرا  املدين الدويل  

 

منظمة العم  الدولية 
املنظمة الدولية البحرية  

 

مركز الت ارة الدولية
 

األمانة العامة
 

برانمج األم  املتحدة اإلمنائي
 

برانمج األم  املتحدة للبيئة
منظمة األم  املتحدة للرتبية  
والعل  والثقا ة )اليونسكو(

 

صندو  األم  املتحدة للسكا 
مفوضية األم  املتحدة السامية  

لشؤو  الالجئني
 

منظمة األم  املتحدة للطفولة 
)اليونيس (

 

مكت، األم  املتحدة خلدمات 
املشاري 

 

مكت، األم  املتحدة يف 
 يينا/

مكت، األم  املتحدة املعي 
رات واجلرمية ابملادِّ

 

وكالة األم  املتحدة إلغاثة 
وتشغي  الالجئني الفلسطينيني 

يف الشر  األدم )األونروا(
 

هيئة األم  املتحدة للمرأة
 

منظمة السياحة العاملية
برانمج األغذية العاملي 
منظمة الصحة العاملية  
املنظمة العاملية للملكية  

الفكرية
 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 

Oracle Financing reporting    ✓                   

Oracle Human resources                 ✓      

Oracle Learning management        ✓               

Oracle Performance management        ✓               

Oracle Taleo ✓ ✓        ✓ ✓      ✓   ✓   

Others -  ✓                     

Salesforce Customer relationship 

management 

          ✓ ✓    ✓ ✓  ✓    

SAP E-Recruiting    ✓               ✓    

SAP Learning management    ✓                   

SAP Performance management    ✓                   

SAP SuccessFactors    ✓      ✓         ✓    

SAP Talent Management    ✓                   

ServiceNow Information technology 

services, security (implied) 

           ✓     ✓   ✓   

SurveyMonkey - ✓    ✓     ✓       ✓      

Tableau -      ✓               ✓  

TakeFlight Airline enterprise software 

solution 

                  ✓    

UNDP ERP           ✓      ✓      

UNICC Application hosting ✓ ✓   ✓ ✓  ✓    ✓     ✓   ✓ ✓ ✓ 

UNICC Common Secure (information 

security) 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 

UNICC Disaster recovery (hosted)    ✓ ✓   ✓  ✓  ✓     ✓    ✓  

UNICC Federated authentication/ 

Common Connect 

  ✓     ✓   ✓          ✓  

UNICC Microsoft SharePoint (hosted)    ✓    ✓            ✓  ✓ 

UNICC Outlook email (hosted)    ✓  ✓               ✓  
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 املنت ج  املورِّد

منظمة األغذية والزراعة
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الطرا  املدين الدويل  

 

منظمة العم  الدولية 
املنظمة الدولية البحرية  

 

مركز الت ارة الدولية
 

األمانة العامة
 

برانمج األم  املتحدة اإلمنائي
 

برانمج األم  املتحدة للبيئة
منظمة األم  املتحدة للرتبية  
والعل  والثقا ة )اليونسكو(

 

صندو  األم  املتحدة للسكا 
مفوضية األم  املتحدة السامية  

لشؤو  الالجئني
 

منظمة األم  املتحدة للطفولة 
)اليونيس (

 

مكت، األم  املتحدة خلدمات 
املشاري 

 

مكت، األم  املتحدة يف 
 يينا/

مكت، األم  املتحدة املعي 
رات واجلرمية ابملادِّ

 

وكالة األم  املتحدة إلغاثة 
وتشغي  الالجئني الفلسطينيني 

يف الشر  األدم )األونروا(
 

هيئة األم  املتحدة للمرأة
 

منظمة السياحة العاملية
برانمج األغذية العاملي 
منظمة الصحة العاملية  
املنظمة العاملية للملكية  

الفكرية
 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 

UNICC PeopleSoft/SAP/ 

e-Business ERP hosting or 

support 

✓ ✓      ✓   ✓ ✓    ✓  ✓    ✓  

UNICC Private cloud     ✓              ✓    

UNICC Skype for Business (hosted)    ✓  ✓               ✓  

UNICC Support in the public cloud            ✓ ✓    ✓  ✓    

UNICC Network support and 

connectivity 

       ✓         ✓    ✓ ✓ 

UNICC Application/business 

intelligence development and 

support 

✓     ✓ ✓ ✓    ✓        ✓   

Unit4 E-recruitment   ✓                    

United Nations Global Service 

Centre 

Hosting         ✓       ✓       

United Nations Secretariat Inspira         ✓      ✓        

United Nations Secretariat Umoja      ✓   ✓      ✓        

UNON Infrastructure hosting     ✓    ✓              

 غر حمدَّد
Recruitment                     ✓  
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 اة اةث املرف 
 احل املشاركا وشكن تةصماحل وحدة اةتفتمش املشرتكا  مخذها املاءاحل اةيت يتعني أن تتَّ ةإلجر  ا تعراض عام  

JIU/REP/2019/5 

 

اةتك ر املتةخى
 

 اةةكاالحل املتخصصا واةةكاةا اةدوةما ةلطاقا اةذريا األمم املتحدة وص اديقها وورا ها 

 لس اةر  اء 
اةت فمذيني

 
 األمم املتحدة*

ورضمج األمم املتحدة املشرتك 
وشكن 

اإليدت
 

 
مؤمتر األمم املتحدة ةلتجارة  

 واةت مما
 مركز اةتجارة اةدوةما 

 ورضمج األمم املتحدة اإلمنائي
 ورضمج األمم املتحدة ةلحمئا

 ص دوق األمم املتحدة ةل كان
ورضمج األمم املتحدة 

ةلم تةط احل 
اةحشريا

 
مفةةما األمم املتحدة اة امما 

 ةشؤون اةةجئني
م  ما األ

م
م املتحدة
 

ةلطفةةا 
(

اةمةنم ف
)

 
مكت  األمم املتحدة املعين 

 ابملخدراحل واجلرميا
مكت  األمم املتحدة خلدماحل 

املشاريجل
 

وكاةا األمم املتحدة إلغا ا 
 وتشغمل اةةجئني

 همئا األمم املتحدة ةلمرأة

ورضمج األغذيا ا
ةعاملي

 

 م  ما األغذيا واةزراعا

 اةةكاةا اةدوةما ةلطاقا اةذريا
 م  ما اةطران املدين اةدول

 م  ما اةعمل اةدوةما
 امل  ما اةححريا اةدوةما

 االحتاد اةدول ةةتصاالحل
م  ما اةرتوما واةعلم واة قافا 

 )اةمةن كة(

م  ما األمم املتحدة ةلت مما 
 اةص اعما )اةمةنمدو(

م  ما 
اة ماحا اةعاملما

 
 االحتاد اةربيد  اةعاملي
 م  ما اةصحا اةعاملما

 امل  ما اةعاملما ةلملكما اةفكريا

 امل  ما اةعاملما ةألرصاد اجلةيا

تقرير
                               الخاذ إجراء 

                               ةلعلم

 حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل  حل حل حل  ه 1اةتةصما 

 و 2اةتةصما 
  

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  ق ق ق ق  ق ق ق 

 و 3اةتةصما 
  

 حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل  حل حل حل 

 ت 4اةتةصما 
  

 حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل حل  حل حل حل 

 و 5اةتةصما 
  

                            ق 

 اذ الرئيس التنفيذي إجراء بش  ا.يتَّ  لكي : توصيةحل  .قرارا  بش  اي اذ اجلها  التشريعيتَّ  لكي : توصيةق مفتا  اجلدو ق
 صية ال تتطل، أ  تتاذ هذه املؤسسة إجراء بش  ا.تو  : 

؛ املراقباة واالمتثاالتعزياز : ه ؛تعزياز االتساا  واملواءماة: د ؛تعزياز التنسايق والتعااو : ج الفضال ؛نشار املمارساات اجليدة/: ا ؛تعزيز الشفا ية واملساءلة :أ اةتك ر املتةخىق
  : غر ذل .   تعزيز الكفاءة:   ؛مالية كبرة و ورات: ت ؛الفعالية تعزيز :و

 .ST/SGB/2015/3يف الوثيقة  عل  حنو ما هو مدر ج *
    

 


